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La campanya té ressò a les xarxes socials

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebra la 1a Setmana Apropa Cultura, amb propostes culturals perquè
la societat prengui consciència de la importància de fer accessible la cultura a les persones que més ho
necessiten

Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la programació de teatres, auditoris i museus
amb el programa Apropa Cultura. El Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà s'hi van afegir el març de
2013, i des d'aleshores hi han assistit 850 persones de diversos col·lectius. El programa, que ofereix entrades
a preu especial per col·lectius en risc d'exclusió social, està promogut des de l'Auditori de Barcelona, que
enguany ha decidit promocionar-lo amb la 1a setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre fins a l'1 de
novembre.

Habitualment l'Apropa Cultura ofereix als dos equipaments escènics de Vilanova entrades per a obres de
teatre, dansa, circ, concerts de música i espectacles familiars a un preu màxim de 3 euros. Aquesta setmana
els espectacles del Teatre Principal Madre Coraje' de Bertolt Brecht i Dínamo' de Timbre4, així com al
concert Mímulus' de Clara Peya a l'Auditori Eduard Toldrà, comptaran amb l'assistència d'un col·lectiu de
dones.

Setmana Apropa Cultura

La Setmana té l'objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a les
persones que més ho necessiten, i donar visibilitat a la tasca d'inclusió que fa el programa durant tot l'any. Els
55 equipaments (teatres, auditoris, festivals i museus) que formen part del programa Apropa Cultura per a la
inclusió han organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals, dirigides a les entitats socials i als seus
membres: entrades amb un preu màxim de 3 euros, trobades especials entre els grups socials i els artistes,
tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat, o
recaptació destinada al programa. En total, durant aquesta setmana, les entitats socials realitzaran més de
dues-centes sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de
la Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint
fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura, a xarxes
com Facebook, Twitter i Instagram.

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector
social per fer la cultura accessible. Fomenta l'accés de les persones que més ho necessiten a la cultura i a l'oci
inclusiu, alhora que promou la transformació social a partir de la cultura.

Més enllà dels sentiments i les emocions, 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. 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, adaptades a les
necessitats de cada grup. Tota la programació s'ofereix a preus d'entre 0 i 3 euros per persona.

Apropa Cultura s'adreça a 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,
centres oberts, drogodependències i/o altres addiccions, o dones víctimes de violència de gènere i en risc
d'exclusió.
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La campanya té ressò a les xarxes socials

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebra la 1a Setmana Apropa Cultura, amb propostes culturals perquè
la societat prengui consciència de la importància de fer accessible la cultura a les persones que més ho
necessiten

Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la programació de teatres, auditoris i museus
amb el programa Apropa Cultura. El Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà s'hi van afegir el març de
2013, i des d'aleshores hi han assistit 850 persones de diversos col·lectius. El programa, que ofereix entrades
a preu especial per col·lectius en risc d'exclusió social, està promogut des de l'Auditori de Barcelona, que
enguany ha decidit promocionar-lo amb la 1a setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre fins a l'1 de
novembre.

Habitualment l'Apropa Cultura ofereix als dos equipaments escènics de Vilanova entrades per a obres de
teatre, dansa, circ, concerts de música i espectacles familiars a un preu màxim de 3 euros. Aquesta setmana
els espectacles del Teatre Principal Madre Coraje' de Bertolt Brecht i Dínamo' de Timbre4, així com al
concert Mímulus' de Clara Peya a l'Auditori Eduard Toldrà, comptaran amb l'assistència d'un col·lectiu de
dones.

Setmana Apropa Cultura

La Setmana té l'objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a les
persones que més ho necessiten, i donar visibilitat a la tasca d'inclusió que fa el programa durant tot l'any. Els
55 equipaments (teatres, auditoris, festivals i museus) que formen part del programa Apropa Cultura per a la
inclusió han organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals, dirigides a les entitats socials i als seus
membres: entrades amb un preu màxim de 3 euros, trobades especials entre els grups socials i els artistes,
tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat, o
recaptació destinada al programa. En total, durant aquesta setmana, les entitats socials realitzaran més de
dues-centes sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de
la Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint
fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura, a xarxes
com Facebook, Twitter i Instagram.

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector
social per fer la cultura accessible. Fomenta l'accés de les persones que més ho necessiten a la cultura i a l'oci
inclusiu, alhora que promou la transformació social a partir de la cultura.

Més enllà dels sentiments i les emocions, 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. 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, adaptades a les
necessitats de cada grup. Tota la programació s'ofereix a preus d'entre 0 i 3 euros per persona.

Apropa Cultura s'adreça a 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,
centres oberts, drogodependències i/o altres addiccions, o dones víctimes de violència de gènere i en risc
d'exclusió.
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El portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, en una atenció als mitjans el 9
d'octubre del 2015

"Els matins" entrevista Joan Coscubiela, portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

La tertúlia la integren Toni Aira, Jordi Mercader, Anna Sallés, Joan López Alegre i Odei Etxearte.

A partir de les onze, es parlarà de l'edició d'enguany dels premis Solidaris de l'ONCE, que han premiat, entre
d'altres, el programa "Capacitats" del canal Esport3 i Marcos Bajo per la Volta Solidària. També s'exposarà
la iniciativa Apropa Cultura, que vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura a
persones amb alguna discapacitat.

Amb motiu de la festivitat de Sant Narcís, patró de Girona, es connectarà amb les Fires de Sant Narcís.

Els actors Àngel Llàcer, Manu Guix, Bea Segura i David Verdaguer donaran més detalls sobre l'obra que
representen al TNC, "Molt soroll per no res".

Rafael de Ribot i Mayka Navarro analitzaran l'actualitat a la taula final del programa, amb la incorporació
d'Elena Sánchez, coordinadora de l'àrea de migracions del CIDOB.
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Terrassa participa en la primera Setmana Apropa Cultura fent difusió (a través de fulls informatius, cartells i
xarxes socials) d'aquesta iniciativa social que vol facilitar l'accés a espectacles escènics i musicals als
col-lectius més desfavorits.

Des de dilluns i fins diumenge, aquest projecte pretén sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés
a la cultura per a tothom.

Durant aquesta setmana, els 55 equipaments i festivals d'arreu de Catalunya adherits al programa organitzen
diferents activitats i propostes culturals.

Apropa Cultura se centra principalment en els col·lectius en risc d'exclusió social per oferir-los una via
d'accés a diversos teatres i auditoris. Cada programador reserva un determinat nombre d'entrades que es
venen a preu molt reduït a persones amb pocs recursos.

Els dos agents que impulsen aquesta iniciativa a la ciutat són l'ajuntament i el Centre Cultural. Les entrades
tenen un cost de tres euros i es poden adquirir a través de les entitats del tercer sector. La quantitat depèn de
la demanda detectada.

D'entre els espectacles als que es pot accedir destaquen els de circ, dansa i teatre, així com concerts i
exposicions.

Durant l'any passat, l'ajuntament va gestionar un total de 548 localitats per a espectacles del Teatre Principal,
el Teatre Alegria i l'Auditori Municipal. Al Centre Cultural van ser 372.

Des de la seva adhesió a l'Apropa Cultura, el 2012, més d'un miler d'usuaris han gaudit a Terrassa dels seus
avantatges.
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Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebrarà la primera Setmana Apropa Cultura. Amb aquesta iniciativa
es vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones que més ho
necessiten. Per això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la inclusió han
organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals, algunes dissenyades especialment per aquesta
ocasió, per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any de la mà d'Apropa Cultura. Les activitats
són molt diverses i van dirigides a les persones ateses per les entitats socials. Alguns equipaments han
augmentat durant aquesta setmana el nombre de localitats de la seva programació habitual destinades a
Apropa Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d'altres han organitzat trobades especials entre els grups
socials i els artistes, d'altres han preparat tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a
l'escenari persones amb discapacitat i d'altres destinaran la recaptació d'algun dels seus espectacles al
programa. En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més de dues-centes sortides
culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell del Centre Ocupacional
Aspace, Sílvia Gassó del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè
Quintana de la Residència Ergos. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la
Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint
fotografies amb missatges a favor de la cultura i de fer-la accessible a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

Més sobre Apropa Cultura

Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que
uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible a
tothom. Actualment en formen part 55 equipaments, hi ha gairebé 1.500 centres socials registrats i la
temporada passada més de 20.000 persones van gaudir de les propostes culturals d'Apropa Cultura.

Apropa Cultura compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de
cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa i la col·laboració de la Taula del
Tercer Sector. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments que vulguin
col·laborar en oferir la seva programació al sector social del seu entorn.
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Aquest matí s'ha presentat al Palau de la Virreina el festival Capacitats una proposta innovadora que neix
amb la voluntat d'apropar el públic als nombrosos artistes amb altres capacitats que presenten espectacles
d'altíssima qualitat i rigor. El cicle o festival inclou, a més dels espectacles, tallers, pellícules, conferències i
altres activitats, adreçades a professionals, educadors, persones amb discapacitat i sense. El Capacitats durarà
3 setmanes i està organitzat conjuntament per Mercat de les Flors i el Graner, el saT! Teatre Espai Dansat, la
companyia Thomas Noone Dance, l'Associació Kiakahart amb Jordi Cortés, Apropa Cultura, La Caldera, el
British Council, el collectiu Liant La Troca, l'Institut del Teatre i IT Dansa, NU's, el MACBA i el Consorci
de Biblioteques de Barcelona. Una part del programa tindrà lloc durant la Setmana Apropa.

Els participants al Festival presents, han anat presentant les activitats per ordre cronològic. Les d'aquest cap
de setmana, la representació de Artificial Things, de la prestigiosa companyia britànica Stopgag Dance, Just a
Dance 2, de Thomas Noone Dance i altres, les tractarem apart per donar-les més visibilitat.

Comencem pels espectacles i anem directament al 31 d'octubre, quan Jordi Cortés i Kiakahart ofereixen
Fuck-in-Progress, una variació del que vam poder veure al Grec 2015. Kiakahart vol dir Sigues fort! i és el
nom de l'Associació per a les Arts en Moviment que dirigeix Jordi Cortés, un coreògraf compromès amb la
dansa integrada des de fa anys. A partir d'un treball continuat amb ells, Cortes ha trobat la manera que gent
amb diverses capacitats, diversos cossos i diverses diferències, enfrontin tots la mateixa realitat.

En aquest espectacle Cortés s'ha centrat en el cos, amb el que tenim que conviure, i la relació que manté amb
altres cossos a través de l'erotisme, la sensualitat, la tendresa o altres sentiments. L'interpreten 8 performers
de diferents capacitats (ell mateix n'és un), cada un dels quals amb una relació peculiar amb el seu cos,
perquè cadascú té la seva pròpia particularitat. L'espectacle és el resultat del desig de Cortés de donar veu als
artistes "perquè puguin expressar-se a través d'experiències, de la necessitat de conèixer un altre cos, de que
et coneguin a tu, el desig d'estar amb algú, la por...", explica. A partir d'aquí, es creen jocs entre ells per tal de
trencar codis de moviment ja establerts i trobar una nova forma d'expressar-se i relacionar-se amb els seus
cossos. Així, el públic es converteix en còmplice i testimoni de les seves confessions a través de la dansa.

Macba, 19 h. De franc.

THOMAS NOONE DANCE: Just a dancer 2 31 d'octubre, Hall del Mercat de les Flors.

Aquesta peça mostrarà el final del workshop realitzat per Thomas Noone i la seva companyia amb quatre
intèrprets amb diversitat funcional durant una setmana.

ALESSANDRO SCIARRONI Aurora Del 6 al 8 de novembre, Sala MAC del mercat de les Flors.

"L'Alessandro fa peces per a vidents i invidents, Té una manera d'entendre el moviment que interessa molt",
explica Cesc Casadesús, del Mercat de les Flors, en l'absència del director. Aurora és una peça sobre el pas
del temps que neix d'una reflexió sobre la disciplina esportiva en general, i en particular sobre el joc del
Goalball, esport per a cecs i deficients visuals.

2. ELS TALLERS Tots tenen una durada de 4 hores.

TALLER AMB STOPGAP DANCE COMPANY. 26 d'octubre. Sala MAC del Mercat. 10

Tres membres de la companyia, David Toole, Lucy Bennett i Laura Jones proposen aquest taller que pretén
oferir una finestra a un món parallel on la independència humana, la força i la vulnerabilitat juguen amb el
realisme poètic.

TALLER AMB JORDI CORTÉS Ballem? A la Caldera, els 26 d'octubre i 2 de novembre. 10 .



Taller de dansa que desenvolupa la capacitat sensorial i corporal, generant un millor i més extens
coneixement del moviment i del propi cos.

TALLER AMB SAID GHARBI I DELPHINE DEMONT 27 d'octubre, Sala Mac. 10 .

Després d'un escalfament físic, els coreògrafs convidaran els assistents a tancar els ulls i experimentar el
moviment sense veure-hi.

TALLER AMB ANA STEGNAR. Dissabte 31, al Graner. 5 . i TALLER AMB ROBERTO MAGRO, tots
dos dins de APROPA CULTURA 31 d'octubre, Sala Pina Bausch (Mercat). 10 .

Tallers de dansa organitzada per Apropa Cultura en collaboració amb el Mercat. Estan adreçats a
professionals (educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors tècnics, monitors i cuidadors sense
coneixements específics en dansa.

TALLER AMB ALESSANDRO SCIARRONI 7 novembre, Sala Pina Bausch (Mercat). 10 .

La investigació se centrarà en la presència de l'artista en l'espai durant les hores en què la llum (ja sigui
natural o artificial) dissenya i / o denega la vista. S'oferirà reflexions sobre l'estructura física i mental del cos i
la seva relació amb la memòria.

3. LABORATORIS

Mostra IT Dansa + Collectiu Liant La Troca. Portes Obertes, dia 31 d'octubre, 21 h.

Liant la Troca és un collectiu de dansa integrada constituït a partir dels tallers dirigits per Jordi Cortés. IT
Dansa és el projecte pedagògic de l'Institut del Teatre relacionat amb la dansa, que dirigeix Catherine Allard.
"Feia temps que amb en Jordi volíem fer alguna cosa junts. Jo sempre tinc la mirada posada en la idea
educativa i crec que és molt important obrir noves portes als ballarins de l'IT. La dansa ha d'arribar arreu
sense límits, no només fent línies maques a escena amb cossos joves. Estic impacient per liar la troca!", ha
dir Allard. El que es veurà el dissabte 's el resultat de cinc dies de treball de les dues companyies.

4. DANSA A LA PANTALLA

Núria Font ha estat l'encarregada de seleccionar un seguit de curts i migmetratges de dansa internacional,
interpretats per persones amb diferents (dis)capacitats. Ballarins amb discapacitats funcionals i gent de
diverses edats sense una preparació específica ballen davant la càmera. Junts o per separat ens mostren que
els cossos es mouen, es comuniquen i s'adapten amb el propòsit de comunicar idees i emocions. "Veurem
vídeos de gent del carrer no integrats, una pellícula de Jordi Cortés tremendament inquietant... Hi ha cossos
que potser no tenen capacitat per ballar però si per comunicar. Aquest és el concepte i, per tant, tots som
capaços de ballar", ha dit. Casadesús afegeix que "Totes les obres són seleccionades són de creació, no pas
treballs de laboratori sobre processos." Cada sessió tindrà un presentador diferent. Les sessions es faran els
dies 25 i 31 d'octubre i 7 de novembre.

Abans de tancar la trobada, Cesc Casadesús ha explicat que el festival Capacitats no neix amb vocació de
continuïtat: "No sabem si hi tornarem o no. De moment, crec que la continuïtat està garantida amb el que
t'emportes a casa. Durant tot l'any se seguirà treballant per la dansa amb altres capacitats, estan tots molt
illusionats i motivats. Estem a punt de rebre diners d'Europa Creativa que ens permetran fer coses!"

Jordi Cortés afegeix que "cal continuïtat, visibilitat i repercussió. Ja estan sorgint associacions de
l'experiència que tenim a Barcelona. A Liant la Troca, a més de tallers fem un treball productiu, s'han
estrenat peces senceres." Cristina, de La caldera, afegeix que "Amb en Jordi Cortés hem anat fent petites
accions al carrer i la reacció de la gent ha estat extraordinària. Als cinc segons han quedat imbuïts per la
bellesa oblidant qui eren els actors. Cal que es trenquin esquemes i pensin que veuran un espectacle molt
maco, sense tabús!"
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Des del 23 d'octubre, diferents espais de Barcelona han ocupat la seva cartellera amb diferents propostes del
Cicle Capacitats, sigui en format d'espectacles, tallers, laboratoris, mostres o projeccions. Hi han intervingut
artistes i educadors nacionals i internacionals, amb la finalitat de donar un pas endavant en la visibilitat i en
la forma de treballar les Arts per a la Millora Social a Catalunya. Capacitats, lluny d'un festival, ha proposat
un intercanvi d'experiències entre professionals amb diversitat funcional de països propers (Espanya,
Anglaterra i Itàlia).

Totes aquestes activitats han estat organitzades a partir d'una plataforma de la qual en formen part l'Espai
Dansat! del SAT!, Thomas Noone Dance, el British Council, l'Associació Kiakahart Arts del Moviment, el
col·lectiu Liant La Troca, Apropa Cultura, l'Institut del Teatre i IT Dansa, NU's, MACBA, Consorci de
Biblioteques de Barcelona, així com el mateix Mercat de les Flors

CLOENDA AMB ALESSADRO SCIARRONI

Doncs com tot arriba al seu final, el cicle Capacitats és a punt de tancar. El Mercat de les Flors acull l'últim
espectacle signat pel coreògraf i director italià Alessandro Sciarroni, amb el títol de Aurora. Es podrà veure
els dies 6, 7 i 8 de novembre, a la Sala MAC del Mercat de les Flors.

Alessandro Sciarroni és un artista italià que provè del món del teatre i que està rebent els més grans
reconeixements en la creació escènica actual a Europa. En les seves obres, Sciarroni sempre té un nexe comú:
prendre una activitat o pràctica que existeix fora dels confins del teatre i posar-la en escena. Aurora és una
peça performativa i coreogràfica sobre el pas del temps que neix d'una reflexió sobre els conceptes de l'esforç
i la constància, reflexió que proposa a partir de l'esport i, més concretament, del Goalball, esport paralímpic
de pilota per a persones invidents i deficients visuals.

Aquest treball representa el tercer capítol d'un projecte més ampli titulat Will You Still Love Me Tomorrow?,
una trilogia d'Alessandro Sciarroni dedicada als conceptes de resistència, esforç i concentració, de la qual ja
hem vist ja les dues primeres, Untitled i Folk(s).

Com afirma Sergio Lo Gatto en el text Una dramatúrgia del temps: "L'assumpció de tots tres treballs és la de
portar a escena una classe de realitat que no té a veure amb la imitació d'una pràctica, sinó amb la
transferència (progressiva d'obra en obra) de la pràctica d'un context a un altre."

D'aquesta manera, Aurora es torna a connectar als dos capítols precedents de la trilogia, com un
esdeveniment escrit sense ulls, compost segons el ritme de les accions que revela la natura i el significat de la
pràctica esportiva, on el temps no coincideix mai amb la durada, però es contrau i es dilata en relació a la
percepció sensorial subjectiva del performer i del públic.

Aquesta creació respon a la recerca del llenguatge del cos i, a través d'aquesta pràctica esportiva, emparar un
coneixement més profund de la presència física, la percepció del temps (que es contrau i es dilata segons la
percepció sensorial suggestiva de l'intèrpret i el públic) i la relació amb l'espai i amb els altres actuants.

Paral·lelament al recorregut performatiu, Alessandro Sciarroni encarrega a l'artista visual Cosimo Terlizzi la
idea del projecte i el convida a crear la seva pròpia visió d'Aurora a través d'un film diari - documental que
explica tota la fase de creació i de recerca.
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Fer accessible la cultura a tots els sectors de la nostra societat, aquest es l'objectiu de dues iniciatives que
tenen lloca aquests pròxims dies al nostre país, per una banda la primera setmana Apropa Cultura que se
celebrarà del 26 d'octubre a l'1 de novembre a diversos espais del nostre país, i per un altre el cicle Musiques
Sensibles, mostra musical que se celebra al Foyer del Liceu i que vol crear ponts amb entitats que treballen
l'acció social.
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Durant la jornada han declarat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya més testimonis més sobre
el cas del 9N, entre d'ells la directora de l'institut Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat qui ha assegurat
que va rebre diverses trucades del Departament d'Ensenyament el dia abans del procés participatiu
pressionant-la perquè lliurés les claus del seu centre per acollir les urnes de la consulta.

D'altra banda, els mossos d'esquadra han detingut avui el conegut com a violador del cúter, i investiguen que
podria haver comés cinc agressions més a banda de les 4 per les que serà processat inicialment.

A més a més, i entre molts d'altres temes, parlarem de la campanya de vacunació de la grip, del dia
internacional del càncer de mama, d'una iniciativa que permet aprendre anglès durant els viatges en
ferrocarril, hi haurà temps per l'esport i en plana cultural coneixerem una nova edició del Cicle Apropa
Cultura.
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Els cinquanta-cinc equipaments que actualment integren la plataforma Apropa Cultura, organitzaran tot un
seguit d'activitats i propostes culturals especials entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, en el marc de la
primera "Setmana Apropa Cultura".

L'objectiu de la proposta és fer arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a persones amb
algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Les institucions implicades en el programa, que va
arrencar l'any 2006; augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests col·lectius i organitzaran
trobades entre grups socials i artistes, entre altres.

Apropa Cultura és una unió d'esforços de diversos equipaments culturals de Catalunya. La iniciativa que
uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible a
tothom. Actualment, hi ha gairebé 1.500 centres socials registrats, amb més de 20.000 persones que van
gaudir de les propostes durant la temporada passada.
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Aquesta iniciativa, que es celebra del 26 d'octubre a l'1 de novembre, uneix teatres, auditoris, festivals i
museus amb les entitats del sector social Barcelona. (Redacció).- El més de 50 equipaments culturals que
formen part d'Apropa Cultura celebren aquest programa del 26 d'octubre a l'1 de novembre.

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector
social per fer la cultura accessible. A través d' aquest programa, que connecta les entitats socials amb el
sector cultural, més de 19.000 persones en risc d'exclusió van gaudir de la programació de teatres, auditoris i
museus l'any 2014.

A través del programa Apropa Cultura els teatres, auditoris i museus obren les portes a col-lectius en risc
d'exclusió social i ofereixen la seva programació habitual a preus entre 0 i 3 /persona.

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.», afirma Sílvia Gassó, del Club Social Aixec.

Apropa Cultura ofereix 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. A més, també té un
compromís amb l'educació, oferint formacions artístiques i recursos en xarxa als treballadors socials.

Adreçat a centres socials

Apropa Cultura s'adreça a 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, immigracio ¿ (programes d'acollida i d'inclusio ¿ social), infància i
adolescència (CRAES i centres oberts), drogodependències i/o altres addiccions, dones (violència de gènere i
risc d'exclusioó).

Fer possible l'accessibilitat als principals equipaments culturals

És una xarxa potenciadora de sinergies entre equipaments culturals i entitats socials que treballa per fer
possible l'accessibilitat als principals equipaments culturals.

Fomenta l'accés de les persones que més ho necessiten a la cultura i a l'oci inclusiu, alhora que promoouen la
transformació social a partir de la cultura. També defensa una comunitat inclusiva capaç de crear condicions
adequades a les necessitats de totes les persones.
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En la iniciativa, auspiciada por L'Auditori, participan el Liceu, el Macba, CaixaForum o el
LliurepropiciadaL'Auditori Los 55 equipamientos culturales que actualmente forman la plataforma Apropa
Cultura han configurado para la semana que viene una serie de actividades y propuestas culturales especiales,
dando forma a la primera Setmana Apropa Cultura. Teatros, auditorios, museos y festivales de toda
Catalunya han unido esfuerzo y voluntades para ir un paso más allá en su objetivo, que no es otro que hacer
llegar a la sociedad la importancia del acceso a la cultura para personas con algún tipo de discapacidad o en
situación social adversa (en privación de libertad, inmigrantes, niños y adolescentes de centros abiertos,
personas drogodependientes o mujeres víctimas de violencia de género).El resultado es que entre el próximo
lunes y el 1 de noviembre, las instituciones implicadas en la iniciativa-que arrancó en 2006- aumentarán el
número de localidades dedicadas a estos grupos (a un precio máximo de 3 euros), organizarán encuentros
entre diversos colectivos o talleres, visitas guiadas y otras actividades, algunas de las cuales permiten que
personas discapacitadas -por ejemplo- suban al escenario. En total durante la semana que viene las
instituciones implicadas en la plataforma Apropa Cultura realizarán más de doscientas salidas culturales por
toda Catalunya con propuestas de teatro, música, danza, circo y artes visuales. Entre los implicados se
encuentran L'Auditori -que fue el embrión del proyecto hace nueve años- CaixaForum, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure, el Macba, el CCCB, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el TNC,
el grupo Focus, el Teatre Bartrina de Reus, el Auditori Barrades de l'Hospitalet, el Auditori la Mercè de
Girona, los teatros Condal y Villarroel de Barcelona, la Faràndula de Sabadell, el Kursaal de Manresa) o el
Teatre-Auditori de Sant Cugat. Además del programa intensivo de actividades que se desarrollará a lo largo
de esos siete días, la Setmana también quiere funcionar como una campaña de sensibilización dirigida a la
ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a algo que ocurre todo el año, y
promover de esta manera que muchos equipamientos culturales hagan algo más durante estos días", instó
Sònia Gainza, directora del programa. Fue ella también quien destacó ayer durante la presentación pública de
la Setmana, su vocación educativa, que va más allá de facilitar el acceso a la cultura de aquellos colectivos
vulnerables: "estamos invirtiendo bastante en formación para que los educadores sociales aprendan como
trabajar en el día a día con las artes para alcanzar estos objetivos educativos". En otro momento del acto, la
vicepresidenta del Govern y consejera de Benestar Social i Família, Neus Munté, manifestóque la iniciativa
supone una mayor "autoestima" para los usuarios y un efecto de más "conocimiento mutuo entre usuarios,
colectivos e instituciones". Su compañero en materia cultural del Govern, Ferran Mascarell, destacó cuando
afirmó que "la importancia" de esta iniciativa es haber conseguido que " el conjunto del sector cultural diga y
materialice la idea de que la inclusión social también es responsabilidad de la cultura, algo que no era tan
obvio".Había expectación por la postura municipal en torno a esta Setmana Apropa Cultura, posición que
verbalizó la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz (la comisionada de Cultura, Berta Sureda, sentada en
primera fila, no tomó la palabra). Aseguró sentirse satisfecha del programa pero consideró que "hace falta
fortalecer el camino recorrido", dando "un salto adelante" con todos los equipamientos implicados. Y eso no
solo ampliando "la red" ya existente de entidades, sino también "dando un salto adelante en el significado de
lo que es la accesibilidad universal a la cultura, flexibilizando y ampliando la dimensión educativa que se
hace desde los servicios sociales, las entidades y los propios equipamientos". En opinión de la regidora, el
objetivo de esta iniciativa y de la plataforma sería que la cultura se considerase como un elemento tan
esencial e imprescindible para estos colectivos como lo son los alimentos.
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Els 55 equipaments culturals que actualment formen la pla■taforma Apropa Cultura han programat per a la
setmana que ve una sèrie d'activitats i propostes culturals especials que donen forma a la primera Setmana
Apropa Cultura. Teatres, auditoris, museus i festivals de tot Catalunya han unit esforços i voluntats per anar
un pas més enllà en el seu objectiu, que no és cap altre que fer arribar a la societat la importància de l'accés a
la cultura per a persones amb algun tipus de discapacitat o en situació social adversa (en privació de llibertat,
immigrants, nens i adolescents de centres oberts, persones drogodependents o dones víctimes de violència
masclista).El resultat és que entre dilluns vinent i l'1 de novembre, les institucions implicades en la iniciativa
-que va arrencar el 2006- augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests grups (a un preu màxim de
3 euros), organitzaran trobades entre diversos col·lectius o tallers, visites guiades i altres activitats, algunes de
les quals permeten que persones discapacitades -per exemple- pugin a l'escenari. En total durant la setmana
que ve les institucions implicades en la plataforma Apropa Cultura faran més de dues-centes sortides
culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, música, dansa, circ i arts visuals. Entre els implicats hi ha
L'Auditori -que va ser l'embrió del projecte fa nou anys-, CaixaForum, el Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, el Macba, el CCCB, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el TNC, el grup Focus,
el Teatre Bartrina de Reus, l'Auditori Barrades de l'Hospitalet, l'Auditori de la Mercè de Girona, els teatres
Condal i Villarroel de Barcelona, la Faràndula de Sabadell, el Kursaal de Manresa) o el Teatre-Auditori de
Sant Cugat.A més del programa intensiu d'activitats que es desenvoluparà al llarg d'aquells set dies, la
Setmana també vol funcionar com una campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania, amb "la idea de
poder donar visibilitat durant una setmana a una cosa que passa tot l'any, i promoure d'aquesta manera que
molts equipaments culturals facin una mica més durant aquests dies", va instar Sònia Gainza, ■directora del
programa. Va ser ella també qui va destacar ahir durant la presentació pública de la Setmana la vocació
educativa de la iniciativa, que va més enllà de facilitar l'accés a la cultura als col·lectius vulnerables: "Estem
invertint bastant en formació perquè els educadors socials aprenguin com treballar en el dia a dia amb les arts
per arribar a aquests objectius educatius". En un altre moment de l'acte, la vicepresidenta del Govern i
consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va manifestar que la iniciativa suposa un augment en
l'"autoestima" per als usuaris i una millora en el "coneixement mutu entre usuaris, col·lectius, i institucions".
El seu company en matèria cul■tural del Govern, Ferran Mascarell, va destacar quan va afirmar que "la
importància" d'aquesta iniciativa és haver aconseguit que " el conjunt del sector cul■tural digui i materialitzi
la idea que la inclusió social també és responsabilitat de la cultura, una cosa que no era tan òbvia".Hi havia
expectació per la opinió municipal respecte a aquesta Setmana Apropa Cultura, posició que va verbalitzar la
segona tinenta d'alcalde, Laia Ortiz (la comissionada de Cultura, Berta Sureda, asseguda a primera fila, no va
prendre la paraula). Ortiz va assegurar sentir-se satisfeta del programa però va considerar que "fa falta
enfortir el camí recorregut" i fer "un salt endavant" amb tots els equipaments implicats. No només ampliant
"la xarxa" ja existent d'entitats, sinó també "fent un salt endavant en el significat del que és l'accessibilitat
universal a la cultura, flexibilitzant i ampliant la dimensió educativa que es fa des dels serveis socials, les
entitats i els equipaments mateixos". Segons l'opinió de la regidora, l'objectiu d'aquesta iniciativa i de la
plataforma ha de ser que la cultura es consideri com un element tan essencial i imprescindible per a aquests
col·lectius com ho són els aliments.
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Barcelona - 23/10/2015

Més de 50 equipaments culturals participen en aquesta iniciativa que es celebra 26 d'octubre a l'1 de
novembre i uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social Barcelona.cat
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Girona, 27 oct (EFE).- El festival Temporada Alta de artes escénicas de Girona, que comenzó el pasado 2 de
octubre y se prolongará hasta el 8 de diciembre, ofrece esta semana a grupos en riesgo de exclusión social la
posibilidad de acceder a la cultura, según informa la organización.

La cita gerundense se ha sumado a los actos de la Primera Semana Apropa Cultura, a la que se han adherido
55 equipamientos y eventos de toda Cataluña.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del acceso a la cultura de las
personas que más lo necesitan.

Así, los 55 equipamientos que forman parte del proyecto Apropa Cultura han organizado esta semana
actividades para dar visibilidad a la tarea que realizan durante todo el año.

Teatros, auditorios, museos y festivales trabajan conjuntamente en esta iniciativa, que permitió que más de
20.000 personas disfrutaran en 2014 de diferentes propuestas culturales.

El Temporada Alta destinará además todos los ingresos de taquilla del espectáculo 'Made in Girona: political
mother', programado para el 6 de diciembre, al proyecto Apropa Cultura.

El pasado año, 479 integrantes de estos colectivos en riesgo de exclusión social pudieron disfrutar de alguna
de las actividades de este festival gerundense.

La Primera Semana Apropa Cultura se vuelca estos días en difundir su labor a través de vídeos y mensajes en
redes sociales con los que implicar a la ciudadanía.
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Girona (Gironès), 27 oct. (EFE).- El festival Temporada Alta d'arts escèniques de Girona, que va començar el
passat 2 d'octubre i es prolongarà fins al 8 de desembre, ofereix aquesta setmana a grups en risc d'exclusió
social la possibilitat d'accedir a la cultura, segons informa l'organització.

La cita gironina s'ha sumat als actes de la Primera Setmana Apropa Cultura, a la qual s'han adherit 55
equipaments i esdeveniments de tot Catalunya.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les
persones que més ho necessiten.

Així, els 55 equipaments que formen part del projecte Apropa Cultura han organitzat aquesta setmana
activitats per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any.

Teatres, auditoris, museus i festivals treballen conjuntament en aquesta iniciativa, que va permetre que més
de 20.000 persones gaudissin el 2014 de diferents propostes culturals.

El Temporada Alta destinarà a més tots els ingressos de taquilla de l'espectacle 'Made in Girona: political
mother', programat per al 6 de desembre, al projecte Apropa Cultura.

L'any passat, 479 integrants d'aquests col·lectius en risc d'exclusió social van poder gaudir d'alguna de les
activitats d'aquest festival gironí.

La Primera Setmana Apropa Cultura es bolca aquests dies a difondre la seva labor a través de vídeos i
missatges en xarxes socials amb els quals implicar la ciutadania.



Edición: Digital - Sección: Local 19-10-2015

55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

URL:
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151019/54437308475/55-centros-culturales-dedicaran-una-semana-a-sensibilizar-sobre-su-programa-social.html
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Barcelona, 16 oct (EFE).- La Semana Apropa Cultura, que se celebrará entre el 26 de octubre y el 1 de
noviembre, ha organizado más de 200 actividades en 55 teatros, museos, auditorios y centros culturales de
Cataluña dirigidas a un público integrado por personas en riesgo de exclusión.

Apropa Cultura es una iniciativa del Auditori que ha posibilitado que 55 equipamientos culturales se unan
para ofrecer una programación especialmente dirigida a un público con problemas económicos por una
entrada que no sobrepasará los 3 euros.

Nacida en 2006, la iniciativa se ha transformado en una "plataforma de reservas en la que se registran los
diferentes servicios de entidades sociales de forma gratuita, y por otra parte los equipamientos culturales, que
ponen a disposición de esta plataforma un porcentaje de su programación y organizan actividades específicas
para los miembros de las entidades sociales", ha explicado a Efe la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Este año, se organiza por primera vez una semana intensiva de actividades y una campaña de sensibilización
dirigida a la ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a algo que ocurre todo el
año, y promover de esta manera que muchos equipamientos culturales hagan algo más durante estos días", ha
remarcado la directora.

La plataforma permite a las diferentes entidades sociales organizar con anticipación las salidas culturales y de
ocio, de manera que se fomenta la inclusión a personas discapacitadas, en privación de libertad, inmigrantes,
niños y adolescentes de centros abiertos, personas drogodependientes y mujeres víctimas de violencia de
género.

De entre los equipamientos culturales destaca la participación en el programa de espacios como el MACBA,
CCCB, TNC, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu.

La iniciativa, que recibe financiación de diversas instituciones y fundaciones para sostener el programa, parte
de la premisa de que la cultura y el arte "ayudan a desarrollar la creatividad, la autodeterminación y la salud",
ha insistido Sonia Gainza.

En la rueda de prensa, Jordi Liguerre, usuario de Apropa Cultura de la comunidad terapéutica Rauxa, ha
manifestado que para él esta iniciativa "es una ventana a otra manera de disfrutar la vida, una vida sana y
lejos de las drogas", mientras que Jordi Cusell, miembro del centro ocupacional Aspace Badalona, ha
señalado que "ya no pienso en mi discapacidad, y disfruto del espectáculo".EFE
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BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, han participat aquest dilluns en la presentació de la primera Setmana Apropa Cultura.
Mitjançant aquesta iniciativa, 55 teatres, auditoris, festivals i museus porten a terme accions i activitats per
donar a conèixer Apropa Cultura, el programa d'inclusió social a través de la cultura per a centres i
associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social. La temporada
passada més de 21.000 persones van poder gaudir de la cultura gràcies al programa.

La consellera Munté ha destacat que "en moment de dificultats com aquestes, és important que sumem
esforços per tirar endavant. El programa 'Apropa Cultura' és un exemple d'aquest esperit de col·laboració
entre institucions i organitzacions per donar suport a aquells que més ho necessiten". Munté ha afegit que "si
volem que el país avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem d'assegurar que tots i totes seguim el pas. Perquè
una societat mesura la seva fortalesa per com de fort en sigui el graó més dèbil".

De la seva banda, el conseller Mascarell ha remarcat que "tots tenim dret a accedir a la cultura i el programa
Apropa Cultura contribueix a assolir aquest objectiu". Mascarell ha afirmat que "la cultura és responsabilitat
de tots" i que "la inclusió social és una obligació principal dels centres culturals". El conseller ha assenyalat
"la importància de la cultura com a eina socialitzadora i per garantir la cohesió social".

La primera Setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Amb aquesta iniciativa es vol
sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Per
això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la inclusió han organitzat una
setmana d'activitats i propostes culturals, algunes dissenyades especialment per aquesta ocasió, per donar
visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any de la mà d'Apropa Cultura. Les activitats són molt diverses i
van dirigides a les entitats socials i als seus membres. Alguns equipaments han augmentat durant aquesta
setmana el nombre de localitats destinades a Apropa Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d'altres han
organitzat trobades especials entre els grups socials i els artistes, d'altres han preparat tallers, visites guiades,
formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat i d'altres destinaran la recaptació
d'algun dels seus espectacles al programa. En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més
de 200 sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell, del Centre Ocupacional
Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè
Quintana, de la Residència Ergos. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la
Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint
fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, que hi destina 40.000 euros; l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea
d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". L'entitat s'ha sumat al
programa des del 2013 per fer possible la seva extensió als museus. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb
el suport de cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat
del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa. Apropa Cultura és un programa



obert a la participació dels equipaments que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector social
del seu entorn.
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Els departaments de Cultura i Benestar Social i Família donen suport de nou al programa socioeducatiu
Apropa Cultura

El Govern va aportar l'any passat 40.000 euros a aquest programa socioeducatiu i enguany tornarà a
prorrogar el conveni de col·laboració

La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, han participat aquest dilluns en la presentació de la primera Setmana Apropa Cultura.
Mitjançant aquesta iniciativa, 55 teatres, auditoris, festivals i museus porten a terme accions i activitats per
donar a conèixer Apropa Cultura, el programa d'inclusió social a través de la cultura per a centres i
associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social. La temporada
passada més de 21.000 persones van poder gaudir de la cultura gràcies al programa.

La consellera Munté ha destacat que "en moment de dificultats com aquestes, és important que sumem
esforços per tirar endavant. El programa 'Apropa Cultura' és un exemple d'aquest esperit de col·laboració
entre institucions i organitzacions per donar suport a aquells que més ho necessiten". Munté ha afegit que "si
volem que el país avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem d'assegurar que tots i totes seguim el pas. Perquè
una societat mesura la seva fortalesa per com de fort en sigui el graó més dèbil".

De la seva banda, el conseller Mascarell ha remarcat que "tots tenim dret a accedir a la cultura i el programa
Apropa Cultura contribueix a assolir aquest objectiu". Mascarell ha afirmat que "la cultura és responsabilitat
de tots" i que "la inclusió social és una obligació principal dels centres culturals". El conseller ha assenyalat
"la importància de la cultura com a eina socialitzadora i per garantir la cohesió social".

La primera Setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Amb aquesta iniciativa es vol
sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Per
això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la inclusió han organitzat una
setmana d'activitats i propostes culturals, algunes dissenyades especialment per aquesta ocasió, per donar
visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any de la mà d'Apropa Cultura. Les activitats són molt diverses i
van dirigides a les entitats socials i als seus membres. Alguns equipaments han augmentat durant aquesta
setmana el nombre de localitats destinades a Apropa Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d'altres han
organitzat trobades especials entre els grups socials i els artistes, d'altres han preparat tallers, visites guiades,
formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat i d'altres destinaran la recaptació
d'algun dels seus espectacles al programa. En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més
de 200 sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell, del Centre Ocupacional
Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè
Quintana, de la Residència Ergos. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la
Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint
fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, que hi destina 40.000 euros; l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea



d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". L'entitat s'ha sumat al
programa des del 2013 per fer possible la seva extensió als museus. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb
el suport de cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat
del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa. Apropa Cultura és un programa
obert a la participació dels equipaments que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector social
del seu entorn.
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Apropa Cultura és un programa que fa possible que els equipaments culturals que ho desitgin ofereixin la
seva programació a centres i associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc
dexclusió social. Actualment hi participen 55 equipaments.

El programa compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, que hi destina 40.000 euros, lÀrea de Drets Socials de lAjuntament de Barcelona, lÀrea d'Atenció
a les Persones de la Diputació de Barcelona i de lObra Social la Caixa. En paral·lel, Apropa Cultura compta
amb el suport de cada equipament adscrit, que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la seva
sostenibilitat.

Primera Setmana Apropa Cultura

Per donar visibilitat al programa, els 55 equipaments que en formen part han organitzat la primera Setmana
Apropa Cultura, del 26 doctubre a l1 de novembre, té per objectiu sensibilitzar la societat sobre la
importància de laccés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Durant la setmana sorganitzaran
200 activitats culturals (teatre, dansa, circ, música i arts visuals) a un preu màxim de 3 euros. A més, alguns
equipaments destinaran la recaptació dalgun dels seus espectacles al programa.

Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a
favor de fer accessible la cultura a tothom i letiqueta #ApropaCultura.

Programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya adreçat al sector social

Més informació

VídeoNota de premsa

Activitats[2,06 MB]
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Programa socioeducatiu Apropa Cultura

La cultura com a eina socialitzadora i garantia de la cohesió social.

Apropa Cultura és el programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya adreçat al sector social

55 equipaments culturals i festivals d'arreu de Catalunya celebren la 1ª Setmana Apropa Cultura

La temporada passada més de 21.000 persones van poder gaudir de la cultura gràcies al programa Apropa
Cultura.

El Govern va aportar l'any passat 40.000 euros a aquest programa socioeducatiu i enguany tornarà a
prorrogar el conveni de col·laboració

Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments que vulguin col·laborar a oferir la
seva programació al sector social del seu entorn. Compta amb el suport econòmic del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que hi destina 40.000 euros; l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social
"la Caixa". L'entitat s'ha sumat al programa des del 2013 per fer possible la seva extensió als museus.

Mitjançant aquesta iniciativa, 55 teatres, auditoris, festivals i museus porten a terme accions i activitats per
donar a conèixer Apropa Cultura, el programa d'inclusió social a través de la cultura per a centres i
associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social.

En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament adscrit, que fa una aportació
econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals que facilita la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa.

Primera Setmana Apropa Cultura

La primera Setmana Apropa Cultura, del 26 d'octubre a l'1 de novembre, té per objectiu sensibilitzar la
societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten.

Per això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la inclusió han organitzat
una setmana d'activitats i propostes culturals, algunes dissenyades especialment per a aquesta ocasió, per
donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any.

- Les activitats són molt diverses i van dirigides a les entitats socials i als seus membres.

- Alguns equipaments han augmentat durant aquesta setmana el nombre de localitats destinades a Apropa
Cultura amb un preu màxim de 3 euros.

- Altres equipaments han organitzat trobades especials entre els grups socials i els artistes.

- S'han preparat tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb
discapacitat.

- Alguns equipaments destinaran la recaptació d'algun dels seus espectacles al programa.

En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més de 200 sortides culturals per tot Catalunya
amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a
favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.



Podeu veure el dossier en aquest enllaç.
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".

Directorio:

cultura

Ayuntamientos

Catalunya

Barcelona
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Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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Aquest any 2015, Manresa s ha adherit a la xarxa Apropa Cultura que està constituïda per 55 equipaments
culturals de tot Catalunya que inclou teatres, auditoris, festivals i museus.

De: Redacció

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebrarà la primera Setmana Apropa Cultura amb l'objectiu de
sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de col·lectius especialment vulnerables
com infants amb risc, persones amb problemes de salut mental i discapacitats, dones víctimes de violència de
gènere, etc.

Amb aquesta finalitat s'han programat un centenar d'activitats culturals i artístiques que es duran a terme en
els equipaments que formen actualment la xarxa Apropa Cultura i que donaran visibilitat a la tasca d'inclusió
que el programa realitza durant tot l'any amb les entitats socials.

La presentació de la 1a setmana Apropa Cultura va tenir lloc a l'Auditori de Barcelona i va comptar amb la
vicepresidenta de Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. En representació de la capital del Bages hi va assistir la regidora d'Acció Social i
Cooperació i Igualtat, Mercè Rosich, i el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba.

La ciutat de Manresa, que es va adherir a la xarxa Apropa Cultura el passat mes de gener, participa
activament en aquesta celebració de la mà del Teatre Kursaal, que ha programat una sèrie d'actes: "La
mongetera màgica", el dissabte 24 d'octubre (que es farà al Teatre Conservatori), i la peça teatral "Terra
Baixa", el diumenge 1 de novembre, a la Sala Gran. Ambdós espectacles comptaran amb l'assistència d'un
col·lectiu de Salut Mental.

Igualment, el Teatre Kursaal, al llarg de l'any, ofereix places de la seva programació habitual d'espectacles
als col·lectius socials a un preu màxim de 3 euros. Durant la temporada 2014/15 han assistit 266 persones a
les seves funcions.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a
terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones
que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la importància
que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell, del Centre Ocupacional
Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè
Quintana, de la Residència Ergos, https://www.youtube.com/watch?v=3WRb82Yd76wç

Les xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la Setmana Apropa Cultura. Tothom qui
vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer
accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

La xarxa Apropa Cultura, formada per 55 equipaments d'arreu de Catalunya, entre els quals hi ha el Teatre
Lliure, el Liceu, el TNC, Caixa Fòrum, MACBA, Fira Mediterrània de Manresa i els ajuntaments de ciutats
com Lleida, Girona, Reus, Sabadell i Manresa, entre d'altres, compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa".

En paral·lel, té el suport de cada equipament adscrit, que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la
sostenibilitat del programa. Així mateix, també rep l'impuls del consorci Transversal Xarxa d'Activitats
Culturals que facilitar la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa i la
col·laboració de la Taula del Tercer Sector.

Programa d'activitats

24 d'octubre:



"La mongetera màgica"

17.30 h

Teatre Conservatori

1 de novembre:

"Terra Baixa"

18. 00 h

Sala Gran Kursaal



Edición: Digital - Sección: Medio Ambiente y Meteorología 21-10-2015

La Setmana Apropa Cultura, a Girona

URL:
http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/907236.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=index&utm_source=rss&utm_medium=index&utm_campaign=rss
Pie de Foto: Europa Espanya Català

L'Auditori, el Teatre Municipal de Girona i Temporada Alta són alguns dels 55 equipaments i festivals
d'arreu del país que s'han adherit a la primera Setmana Apropa Cultura , per promoure l'accés a la cultura dels
col·lectius amb risc d'exclusió social. L'Auditori destinarà a aquest projecte solidari part de la recaptació del
concert de Sant Narcís de la Principal de la Bisbal, i Temporada Alta hi aportarà tota la recaptació de
l'espectacle Made in Girona: political mother, el 6 de desembre a l'Auditori. A més, els equipaments gironins
ofereixen entrades a un preu màxim de tres euros per als col·lectius membres del programa.
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Un total de 55 teatres, auditoris, festivals i museus s'han involucrat en la Setmana Apropa Cultura per acostar
les activitats culturals a persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social. Si volem que el país
avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem d'assegurar que tots i totes seguim el pas. Perquè una societat
mesura la seva fortalesa per com de fort sigui el graó més dèbil, va dir la vicepresidenta del govern i
consellera de Benestar, Neus Munté, en la presentació ahir a l'Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana Apropa Cultura, que es farà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, s'hi inclouen
espectacles amb entrades molt reduïdes, trobades especials amb els artistes, tallers, visites guiades i també
activitats que faran pujar a l'escenari persones amb discapacitat. La participació es vehicula sempre a través
d'entitats socials i es calcula que es faran 200 sortides a tot el país.
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Si algun concepte ha quedat demostrat en la variada paleta de colors de la dansa contemporània és que no hi
ha límits al moviment. Des de la no-dansa a l'acció social, de dansa col·lectiva hi ha molt marge per
emocionar des d'questa disciplina. La dansa integrada proposa situar persones amb diferents capacitats
(invidents, de mobilitat reduïda, amb paràlisi cerebral...) al centre de l'escenari perquè ballin al costat dels
ballarins convencionals. Jordi Cortés n'és un dels principals impulsors de des fa 7 anys, amb diferents
projectes a Alta Realitat, però també Thomas Noone, assessor de dansa al SAT! que programa aquests
espectacles amb normalitat. Des de fa uns mesos, el Mercat de les Flors va proposar a un ampli equip de gent
vinculada en aquest treball a mirar de donar-hi major visibilitat per demostrar que, més enllà del seu valor
social (innegable) també compleix una interessant proposta artística. Amb el suport del British Council (el
Regne Unit és capdavantera a Europa en dansa integrada), el programa arrenca demà divendres al Sant
Andreu Teatre (SAT!) amb Artificial things, l'última creació de Stopgap Dance Company. Noone planteja,
una estona abans al passeig Fabra i Puig (a tocar del teatre) una acció de carrer per trencar tots els límits i
prejudicis.

Capacitats' programa tallers per a formadors d'entitats de col·lectius en risc social

En els set anys de treball de fons de Jordi Cortés ja ha aconseguit assentar un taller setmanal a la Roca
Umbert (Granollers), una altra a la Caldera (dilluns, de 19 a 21h) i signar una desena d'espectacles que, ara,
aspiren a accedir a l'aparador internacional. Per exemple, un fragment de Fuck-in-progress es representara al
Macba dins del programa. Tindrà continuïtat? Francesc Casadesús, director del Mercat de les Flors, raona
que, un cop acabat, caldrà preguntar-nos què necessita llavors la dansa integrada a Catalunya.

Capacitats s'acaba amb una altra representació. El treball del dramaturg Alessandro Sciarroni, que ha fet un
muntatge amb invidents. Aurora es representarà al Mercat, del 6 al 8 de novembre. Sciarroni serà la setmana
abans per participar amb tallers per a professionals. Vinculat amb Apropa Cultura, també es prepara un taller
per a formadors i membres d'entitats per a col·lectius amb risc social. Capacitats també proposa tres sèries de
dansa a la pantalla que proposa vídeo coreografiat de dansa integrada, però també d'altres col·lectius que fan
balladors no professionals, com ara un col·lectiu de 60 a 80 anys i un fòrum específic organitzat per l'Institut
del Teatre.
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Apropa Cultura es una iniciativa que une teatros, auditorios, festivales y museos con las entidades del sector
social para hacer la cultura accesible.

El objetivo es fomentar el acceso a las personas que más lo necesitan a la cultura y al ocio inclusivo y, al
mismo tiempo, promovemos la transformación social a partir de la cultura.

A través de este programa, más de 19.000 personas en riesgo de exclusión disfrutaron de la programación
cultural de Barcelona durante el 2014 a precios asequibles (entre 0 y 3 por persona).

Apropa Cultura defiende que, más allá de los sentimientos, la cultura también ayuda a desarrollar la
creatividad, la autodeterminación personal y la salud.

"La cultura me aporta confianza, autoestima, placer de pasarlo bien, me siento más plena: me da vida",
asegura Sílvia Gassó del Club Social Aixec.

El programa ofrece un amplio abanico de espectáculos y exposiciones para disfrutar durante todo el año en
diferentes horarios con actividades participativas y visitas adaptadas a las necesidades de cada grupo.
Además, también tiene un compromiso con la educación, ofreciendo formaciones artísticas y recursos en red
a los trabajadores sociales.

Durante la 1ª Setmana Apropa Cultura, los 55 equipamientos que forman parte del programa han organizado
una semana de actividades y propuestas culturales, algunas diseñadas especialmente para esta ocasión, para
dar visibilidad a la labor que realizan durante todo el año.

Acercar la cultura a todos los colectivos Apropa Cultura se dirige a centros sociales que trabajan con
personas con discapacidad intelectual, con problemática de salud mental, discapacidad física en situación de
exclusión social, personas mayores (residencias, centros de día), en privación de libertad, inmigración
(programas de acogida y de inclusión social), infancia y adolescencia (CRAES y centros abiertos),
drogodependencias y/u otras adicciones, mujeres (violencia de género y riesgo de exclusión).

Las entidades sociales que estén interesadas a beneficiarse de las ventajas de Apropa Cultura pueden registrar
su centro en la web.

TEMAS

+Barcelona
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BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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Barcelona, Europa Press Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a
sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios,
festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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Durant la passada temporada, 465 persones en risc d'exclusió social van fer ús del programa Apropa Cultura
a L'Atlàntida.

Des que Vic es incorporar a aquesta iniciativa, ara fa quatre anys, han estat més de 1.700 els usuaris que se
n'han beneficiat, amb entrades a un preu mínim, 3 euros, i una atenció especial. Aquest divendres, per
exemple, alguns d'ells van assistir a l'espectacle APM Show i van poder conèixer personalment a un dels
actors, l'humorista osonenc Peyu.
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BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

Otras noticias
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El programa Apropa Cultura organitza una setmana
dactivitats i propostes especials per fer visible la seva
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55 equipaments culturals i festivals del país celebraran del 26 docutbre a l1 de novembre la primera Setmana
Apropa Cultura

Els 55 equipaments (teatres, auditoris, museus i festivals) que actualment integren la plataforma Apropa
Cultura organitzaran la setmana vinent activitats i propostes culturals especials, en el marc de la primera
Setmana Apropa Cultura. Lobjectiu, fer arribar a la societat la importància de laccés a la cultura per a
persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Del 26 doctubre a l1 de novembre les
institucions implicades en el programa -que va arrencar lany 2006- augmentaran el nombre de localitats
dedicades a aquests col·lectius i organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres. També
sestrenarà un vídeo amb el testimoni de receptors del programa.
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La Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha organitzat més de
200 activitats a 55 teatres, museus, auditoris i centres culturals de Catalunya dirigides a un públic integrat per
persones en risc d'exclusió.

Apropa Cultura és una iniciativa de l'Auditori de Barcelona que ha possibilitat que 55 equipaments culturals
s'uneixin per oferir una programació especialment dirigida a un públic amb problemes econòmics per una
entrada que no sobrepassarà els 3 euros.

Entre les institucions que participen a la iniciativa n'hi ha de gironines: Caixafòrum Girona, amb visites a les
exposicions i tallers; el Festival Temporada alta, amb fins a 4 espectacles, entre ells un d'Albert Pla a
l'Auditori, i un altre de Cesc Gay al Teatre Municipal; l'Auditori de Girona, amb un concert de la Cobla la
Principal de la Bisbal, i la sala La Planeta.

Nascuda el 2006, la iniciativa s'ha transformat en una «plataforma de reserves en la qual es registren els
diferents serveis d'entitats socials de forma gratuïta, i d'una altra banda els equipaments culturals, que posen a
disposició d'aquesta plataforma un percentatge de la seva programació i organitzen activitats específiques per
als membres de les entitats socials», va explicar la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Aquest any, s'organitza per primera vegada una setmana intensiva d'activitats i una campanya de
sensibilització dirigida a la ciutadania, amb «la idea de poder donar visibilitat durant una setmana a alguna
cosa que ocorre tot l'any, i promoure d'aquesta manera que molts equipaments culturals facin alguna cosa
més durant aquests dies», remarca la directora.

Fomentar la inclusió

La plataforma permet a les diferents entitats socials organitzar amb anticipació les sortides culturals i d'oci,
de manera que es fomenta la inclusió a persones discapacitades, en privació de llibertat, immigrants, nens i
adolescents de centres oberts, persones drogodependents i dones víctimes de violència de gènere.

Altres equipaments culturals solidaritzats amb els que tenen risc d'exclusió són el MACBA, CCCB, TNC,
Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu, aquests situats a la capital catalana.

Compartir a Twitter

Compartir a Facebook
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Els 55 equipaments que participen en el programa Apropa Cultura (teatres, auditoris, festivals i museus)
organitzen durant tota aquesta setmana diferents activitats per donar a conèixer el projecte , dirigides als
centres i associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc dexclusió social.

La iniciativa semmarca en una campanya que busca sensibilitzar la societat sobre la importància de laccés a
la cultura a persones amb algun tipus de discapacitat o en situació social adversa, i donar visibilitat a la tasca
que es realitza durant tot lany.

La temporada passada, 21.207 persones van poder gaudir de propostes de teatre, dansa, circ, música i art
gràcies a aquest programa dinclusió social.

Per a aquesta primera Setmana Apropa Cultura, alguns equipaments han augmentat el nombre de localitats
destinades al programa amb un preu màxim de 3 euros; daltres organitzen trobades especials entre els grups
socials i els artistes; daltres han programat tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a
lescenari persones amb discapacitat, i daltres destinaran la recaptació dalgun dels seus espectacles al projecte.
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Els 55 equipaments (teatres, auditoris, museus i festivals) que actualment integren la plataforma Apropa
Cultura organitzen activitats i propostes culturals especials, en el marc de la primera Setmana Apropa
Cultura. L'objectiu és donar visibilitat i fer arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a
persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa.

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre les institucions implicades en el programa Apropa Cultura -que va ser
impulsat per L'Auditori l'any 2006- augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests col·lectius i
organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres.
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Sensibilitzar la societat sobre la importància de laccés a la cultura de les persones que més ho necessiten és
un dels objectius principals de la primera Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà del 26 doctubre a l1 de
novembre. Un altre propòsit és donar visibilitat a la feina que es fa des del programa dinclusió social Apropa
Cultura, i que només el 2014 ja va arribar a més de 21.000 persones. 55 teatres, auditoris, museus i festivals
de tot el país participen en un projecte adreçat a centres socials que treballen amb persones amb discapacitat
intel·lectual, problemes de salut mental, discapacitat física, en situació dexclusió social, en privació de
llibertat i gent gran, entre daltres.

Apropa Cultura va néixer el 2007 impulsat per LAuditori amb el suport de lAjuntament de Barcelona i el
departament de Benestar i Família de la Generalitat, i també té el suport de la Diputació de Barcelona i lObra
Social de La Caixa. Funciona com una plataforma de reserves de places que els equipaments posen a
disposició de 1.474 centres socials a un preu màxim de tres euros, com va explicar ahir la directora dApropa
Cultura, Sònia Gainza, en un acte celebrat a LAuditori i que va aplegar representats dequipaments culturals i
del tercer sector. Els equipaments col·laboradors obren les portes per donar accés a la seva programació
habitual i a activitats específiques, recorda Gainza, que insisteix a destacar la importància destablir ponts
entre la cultura i el món social i que defensa la promoció de la transformació social a partir de la cultura. Per
contribuir a donar visibilitat al projecte, Apropa Cultura ha preparat una campanya audiovisual en què
participen diferents usuaris del programa, com ara Jordi Cusell, del centre ocupacional Aspace Badalona, i
Jordi Liguerre, de la comunitat terapèutica Rauxa. És una finestra a altres maneres de viure la vida, assegura
Liguerre.

Fer un pas endavant

Hem de fer un pas endavant, ampliar loferta i la dimensió educativa i de treball en xarxa. El camí que hem fet
és bo, però hem de millorar-ne laccessibilitat, explica la tinent dalcalde de làrea de drets socials de
lAjuntament de Barcelona, Laia Ortiz, que creu en la capacitat reparadora de la cultura. Segons la consellera
de Benestar i Família, Neus Munté, el programa sha anat reforçant cada any i consolidant gràcies a laliança
entre institucions i entitats del tercer sector, i espera que amb la Setmana Apropa Cultura hi haurà entitats
socials que se sentiran cridades a participar-hi. La cultura ens ha de formar, incloure i emocionar, afegeix
Munté.
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Un total de 55 equipaments culturals dedicaran per primera vegada una setmana --entre el 26 d'octubre i l'1
de novembre-- a sensibilitzar a la societat sobre el seu programa social Apropa Cultura, amb el qual acosten
els teatres, auditoris, festivals i museus a col·lectius en risc d'exclusió.

En roda de premsa aquest dilluns, la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicat que aquests 55
centres culturals de tot Catalunya celebraran aquesta setmana per conscienciar la societat sobre la
importància de fer accessible la cultura als qui més ho necessiten, així com donar a conèixer la tasca
d'aquesta plataforma --que es desenvolupa durant tot l'any--.

El programa Apropa Cultura va néixer el 2008 en l'Auditori, i funciona com "una plataforma de reserves" on
els promotors posen una part de les seves localitats a un preu màxim de tres euros i les entitats socials poden
seleccionar entre tota l'oferta cultural i fer-ho amb antelació, ha destacat.

Aquesta cita, I Setmana Apropa Cultura, proposa diferents activitats per a aquest públic en els 55
equipaments que participen, amb visites, cursos i xerrades, i especialment amb un augment de les localitats
destinades a aquest públic durant aquesta setmana.

El programa, i la setmana, tenen el suport econòmic de la Conselleria de Benestar i Família, l'Àrea de Drets
Socials de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i l'Obra
Social La Caixa, a més del suport dels equipaments participants.

"TAMBÉ TENIM DRETS"

Un dels participants habituals del programa Jordi Cusell ha defensat: "Els que tenim problemes també tenim
drets", i ha explicat que quan està en els espectacles no pensa en la seva discapacitat.

Alhora, l'usuari Jordi Liguerre ha comentat el cas d'un noi que, en una setmana, va passar d'estar dormint al
carrer a poder veure una òpera des de la llotja del Liceu.

"Tenim innombrables iniciatives entre el social i el cultural", ha dit el director de l'Àrea de Cultura de la
Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mentre que la regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, ha reivindicat l'àmplia
perspectiva del consistori en els assumptes d'inclusió social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha assenyalat que cal intentar canviar la realitat, i
que aquest programa demostra que "la cultura és una responsabilitat de tots".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcat que aquest programa implica una aliança entre
administracions, el tercer sector social, entitats i voluntaris, i ha dit que Apropa Cultura té "un valor afegit
més enllà de l'accés a la cultura".
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55 equipaments culturals dediquen la setmana a
sensibilitzar sobre el seu programa social
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Un total de 55 equipaments culturals dedicaran per primera vegada aquesta setmana a sensibilitzar la societat
sobre el seu programa social Apropa Cultura, amb el qual acosten els teatres, auditoris, festivals i museus a
col·lectius en risc d'exclusió.

Aquests 55 centres culturals de tot Catalunya celebraran aquesta setmana per conscienciar la societat sobre la
importància de fer accessible la cultura als qui més ho necessiten, així com donar a conèixer la tasca
d'aquesta plataforma -que es desenvolupa durant tot l'any-.

El programa Apropa Cultura va néixer el 2008 a l'Auditori, i funciona com una plataforma de reserves on els
promotors posen una part de les seves localitats a un preu màxim de tres euros i les entitats socials poden
seleccionar entre tota l'oferta cultural i fer-ho amb antelació, ha destacat.

Aquesta cita, I Setmana Apropa Cultura, proposa diferents activitats per a aquest públic en els 55
equipaments que participen, amb visites, cursos i xerrades, i especialment amb un augment de les localitats
destinades a aquest públic durant aquesta setmana.

El programa, i la setmana, tenen el suport econòmic de la Conselleria de Benestar i Família, l'Àrea de Drets
Socials de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i l'Obra
Social La Caixa, a més del suport dels equipaments participants.
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Temporada Alta da acceso a la cultura a grupos en
riesgo de exclusión social
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El festival Temporada Alta de artes escénicas de Girona, que comenzó el pasado 2 de octubre y se prolongará
hasta el 8 de diciembre, ofrece esta semana a grupos en riesgo de exclusión social la posibilidad de acceder a
la cultura, según informa la organización.

La cita gerundense se ha sumado a los actos de la Primera Semana Apropa Cultura, a la que se han adherido
55 equipamientos y eventos de toda Cataluña.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del acceso a la cultura de las
personas que más lo necesitan.

Así, los 55 equipamientos que forman parte del proyecto Apropa Cultura han organizado esta semana
actividades para dar visibilidad a la tarea que realizan durante todo el año.

Teatros, auditorios, museos y festivales trabajan conjuntamente en esta iniciativa, que permitió que más de
20.000 personas disfrutaran en 2014 de diferentes propuestas culturales.

El Temporada Alta destinará además todos los ingresos de taquilla del espectáculo 'Made in Girona: political
mother', programado para el 6 de diciembre, al proyecto Apropa Cultura.

El pasado año, 479 integrantes de estos colectivos en riesgo de exclusión social pudieron disfrutar de alguna
de las actividades de este festival gerundense.

La Primera Semana Apropa Cultura se vuelca estos días en difundir su labor a través de vídeos y mensajes en
redes sociales con los que implicar a la ciudadanía.

Noticias relacionadas
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A la integración social a través de las artes
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El programa Apropa Cultura ha lanzado una iniciativa para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del
acceso a la cultura a los sectores más desfavorecidos. Medio centenar de equipamientos culturales han
organizado una semana, del 26 de octubre al 1 de noviembre, llena de actividades y propuestas culturales que
ayudarán a dinamizar la tarea que realiza Apropa Cultura y las entidades sociales durante todo el año.

Entre las actividades destaca una serie de espectáculos de danza y talleres que se celebrarán en diferentes
espacios de Barcelona, como el Mercat de les Flors, la Biblioteca de Poble Nou o el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Del 22 de octubre al 8 de noviembre se llevará a cabo una serie de
talleres, muestras, proyecciones y espectáculos con la finalidad de otorgar visibilidad a las artes para lograr
una mejora social. Participan en el proyecto entidades como el British Council, el Institut del Teatre o la
propia Apropa Cultura y contará con la presencia de artistas tanto nacionales como internacionales.

La semana se presentó ayer en una mesa redonda donde se encontraron las entidades participantes y algunos
de los protagonistas del vídeo presentación, que son usuarios del programa. «Estas actividades son muy
importantes para nosotros, te abren una ventana a nuevas formas de vivir la vida», destacó Jordi Liguerre,
usuario de Apropa Cultura con la Comunitat Terapéutica Rauxa. Jordi Cusell, del Centro Ocupacional
Aspace, añadió que «cuando estoy en un espectáculo, no pienso en mi discapacidad».

«Que los centros y plataformas culturales se pongan a disposición de la inclusión social es el verdadero éxito
de este programa», destacó el conseller de cultura, Ferràn Mascarell. «La cultura es ilusión, formación y
también sentimientos. Hace falta dar visibilidad a este proyecto también a través de las redes sociales»,
añadió la vicepresidenta del Govern Neus Munté.

Apropa Cultura nace en 2006 en el Auditorio de Barcelona, desde donde se gestiona en la actualidad. Ahora
son 55 equipamientos culturales que dan acceso a la cultura. Los promotores culturales ponen plazas de su
programación a disposición de las entidades sociales que se quieran añadir, a un precio que van de 0 a un
máximo de 3 euros. El programa recibe el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social «La Caixa».

El acto concluyó con una foto de familia de todos los actores del proyecto presentes, desde los representantes
políticos de la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona hasta las asociaciones sociales, plataformas
culturales y miembros de estas que buscan la integración a través de la cultura.
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Más de 50 centros culturales se abren a un público en
riesgo de exclusión
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La Semana Apropa Cultura, que se celebrará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, ha organizado más
de 200 actividades en 55 teatros, museos, auditorios y centros culturales de Cataluña dirigidas a un público
integrado por personas en riesgo de exclusión.

Apropa Cultura es una iniciativa del Auditori que ha posibilitado que 55 equipamientos culturales se unan
para ofrecer una programación especialmente dirigida a un público con problemas económicos por una
entrada que no sobrepasará los 3 euros.

Nacida en 2006, la iniciativa se ha transformado en una "plataforma de reservas en la que se registran los
diferentes servicios de entidades sociales de forma gratuita, y por otra parte los equipamientos culturales, que
ponen a disposición de esta plataforma un porcentaje de su programación y organizan actividades específicas
para los miembros de las entidades sociales", ha explicado a Efe la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Este año, se organiza por primera vez una semana intensiva de actividades y una campaña de sensibilización
dirigida a la ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a algo que ocurre todo el
año, y promover de esta manera que muchos equipamientos culturales hagan algo más durante estos días", ha
remarcado la directora.

La plataforma permite a las diferentes entidades sociales organizar con anticipación las salidas culturales y de
ocio, de manera que se fomenta la inclusión a personas discapacitadas, en privación de libertad, inmigrantes,
niños y adolescentes de centros abiertos, personas drogodependientes y mujeres víctimas de violencia de
género.

De entre los equipamientos culturales destaca la participación en el programa de espacios como el MACBA,
CCCB, TNC, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu.

La iniciativa, que recibe financiación de diversas instituciones y fundaciones para sostener el programa, parte
de la premisa de que la cultura y el arte "ayudan a desarrollar la creatividad, la autodeterminación y la salud",
ha insistido Sonia Gainza.

En la rueda de prensa, Jordi Liguerre, usuario de Apropa Cultura de la comunidad terapéutica Rauxa, ha
manifestado que para él esta iniciativa "es una ventana a otra manera de disfrutar la vida, una vida sana y
lejos de las drogas", mientras que Jordi Cusell, miembro del centro ocupacional Aspace Badalona, ha
señalado que "ya no pienso en mi discapacidad, y disfruto del espectáculo".
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El ciclo Capacitats profundiza en la inclusión social a
través de la danza
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El Mercat de les Flors, en colaboración con otras compañías, colectivos e instituciones, organiza por primera
vez "Capacitats", un ciclo de muestras, proyecciones y talleres en torno al tema de la inclusión social a través
de la danza.

En este ciclo, que se prolongará desde mañana y hasta el 8 de noviembre, se promoverán intercambios de
experiencias entre profesionales con diversidad funcional procedentes de España, Italia e Inglaterra.

Con el fin de aumentar la visibilidad y mejorar la forma de trabajar de las "Artes para la Mejora Social" en
Cataluña, "Capacitats" nace de "cuestionarnos qué podemos hacer para dar un paso adelante desde el arte
para las personas discapacitadas, pues somos un espacio de danza y nos interesa todo lo que tiene que ver con
capacidades físicas", ha explicado en rueda de prensa Francesc Casadesús, director del Mercat de les Flors.

El ciclo comienza mañana con una conferencia impartida por Manuel Arranz en la Biblioteca del Poble Nou
con el título "La danza no da miedo", y forma parte de la Semana Apropa Cultura, que promueve la inclusión
y el acceso a la cultura a personas en riesgo de exclusión social.

El coreógrafo Jordi Cortés, director del colectivo de danza integrada Liant La Troca, ha señalado que "se ha
hecho un trabajo creativo de producción o creación que se presentará en diferentes espacios, pero también es
importante crear sinergia entre profesionales para que surjan nuevas iniciativas".

La programación de "Capacitats" incluye talleres de formación para profesionales del arte y la danza con o
sin discapacidades físicas, y para educadores sociales y monitores que trabajan con colectivos con diversidad
funcional y en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, se han programado espectáculos de danza como "Artificial things" y "Bill&Bobby" de la
inglesa Stopgap Dance Company, la muestra "Just a dancer 2" dirigida por Thomas Noone, "Aurora" del
italiano Alessandro Sciarroni, "Fuck-in-Progress" de Jordi Cortés con Kiakahart que se presentará en el
MACBA y diversas proyecciones de películas en torno al tema de la diversidad funcional bajo el título
"Danza en la pantalla".

Finalmente, está previsto un Laboratorio en el cual IT Dansa, la compañía del Institut del Teatre dirigida
artísticamente por Catherine Allard, junto al colectivo Liant La Troca, presentarán este sábado 31 de octubre
el resultado final de lo que surja en el trabajo conjunto durante una semana, en la Sala MAC del Mercat de
les Flors.

En cuanto a la continuidad de "Capacitats", Francesc Casadesús ha dicho que "no es importante hacer un
festival, solo es importante si es necesario, y si hace falta hacer otro, lo hablaremos. Nos preguntaremos cuál
es el paso siguiente cuando acabemos".

Ha matizado además que su continuidad "depende de la financiación" y que están postulando al programa de
Europa Creativa.

Noticias relacionadas
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'Apropa Cultura', treballant per a la inclusió social en
l'accés a la cultura
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'Apropa Cultura' és un programa adreçat a entitats socials que treballen amb persones en situació de risc
d'exclusió per tal d'oferir-los la possibilitat d'accedir igualment a l'oferta dels equipaments culturals del país.
Entrades reservades a preus molt reduïts, atenció preferent i una xarxa de complicitats institucionals són
l'estratègia perquè persones amb discapacitat física o intel·lectual, persones amb malaltia mental, gent gran,
infants i immigrants en programes d'acollida o persones amb drogodependències puguin gaudir també
d'espectacles en directe i esdeveniments culturals de tot tipus. Per divulgar la feina que es duu a terme durant
tot l'any, aquest final d'octubre i principi de novembre s'ha organitzat una setmana intensiva de l''Apropa
Cultura' als diversos espais culturals del país que el fan possible.
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Ni Mozart ni Haydn
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Per Jacobo Zabalo

El millor del concert no van ser ni Mozart ni Haydn, sinó la iniciativa que es va anunciar mitjançant la
projecció dimatges que recorden el paper integrador de la cultura, tan sovint (almenys tradicionalment)
convertida en producte de luxe. El programa Apropa Cultura facilita a les persones menys afavorides o
discriminades per diferents motius laccés als que en altres temps eren recintes sacrosants . El propòsit de la
inclusió social és inherent a la preocupació per allò humà que tota creació artística comporta ; preocupació a
la qual ningú no pot ésser completament aliè recordem el lema llatí de lhumanisme per molt que els esforços
per dissimular-ho siguin bastant freqüents, en aquesta i en totes les èpoques.

A manera dobertura de lactuació pròpiament musical es va programar, amb criteri enraonat, lobertura duna
òpera mozartiana que passa per ser la més socialment reivindicativa, és a dir, Le nozze di Figaro . Una òpera
en què es rebat explícitament però sense caure en la vulgaritat el dret que permetia a laristòcrata de torn
encarregar-se de la iniciació sexual de la núvia, amb el pretext dassegurar curiosa compensació la protecció
dels súbdits. Jan Willem de Vriend, principal director convidat la temporada actual, va voler deixar
empremta des de linici amb ritmes vius i una rotunditat agosarada, exigint potser massa a un conjunt solvent
com és lOBC, però que poques vegades aconsegueix posar-se de zero a cent ja en la primera peça. Una altra
qüestió, que no és estrictament musical, però que no per això resulta menor o secundària per al gaudi dallò
estrictament musical: no es pot fer una pausa de més de quatre minuts aproximadament sis, vam calcular al
cap de quatre minuts de linici de la vetllada. És a dir, fer esperar més del que ha durat la primera peça. Per
molt que shi busqui, no té sentit. Per descomptat, hi ha possibles explicacions poc o no gens justificables,
com ara la necessitat dajustar els efectius orquestrals a la necessitat de lobra següent, el Concert per a piano
de Wolfgang A. Mozart, interpretat a continuació. La qual cosa enllaça a la perfecció amb el segon
despropòsit: per què sescull un concert duna època completament diferent de la de composició de Le nozze ?
Certament, el concert creat per a la Mademoiselle Jeunehomme ( Concert en Mi bemoll major, KV 271) és
una mostra excepcional de la maduresa compositiva de Mozart, però per evitar aquell trencament o
minimitzar-lo, nhi havia prou de programar el Concert en La major , KV 488, de la mateixa època i tarannà
que lòpera, o fins i tot el Concert en Mi bemoll major, KV 482, un dels més rics i grandiosos (a linrevés
també podem pensar: si el propòsit era interpretar aquell concert, molt dinàmic i creatiu, es podria haver
buscat una obertura temporalment més propera, tot i així imponent, com per exemple la d Idomeneo ).

Però tornant una vegada més a allò estrictament musical, la presència dun solista com Kristian Bezuidenhout,
especialista en interpretacions dèpoca amb fortepiano (en les dues temporades anteriors va interpretar amb
gran èxit la integral de sonates mozartianes), suscitava alguns interrogants, dubtes que feien de
lesdeveniment una ocasió encara més interessant. Interrogants o dubtes, en primer lloc perquè lOBC no és un
conjunt acostumadament exigit en termes de flexibilitat i vivacitat (pels instruments que empra, les obres que
programa, el nombre defectius que acumula i, per descomptat, les expectatives del públic al qual sadreça),
com sí que ho són les formacions especialitzades en interpretacions historicistes. En segon lloc, i no menys
evident, dubtes pel que fa a linstrument solista, un piano de cua que remotament sassembla als instruments
que sol tocar Bezuidenhout. Lintèrpret tenia dues opcions, adaptar-se a linstrument o fer que linstrument
sadaptés a la seva pulsació frenètica, creativa i de vegades, cal dir-ho capritxosa. Va escollir la segona opció,
i podria haver funcionat. De fet, va ser curiós seguir en un Steinway modern els frasejos i les paràfrasis a
voltes autoparòdiques que prodiga Mozart sense sortir-se de la tonalitat, en la versió de Bezuidenhout; és a
dir, a una velocitat de vertigen, sense vibrato ni ínfules de transcendència preromàntica. Podria haver
funcionat dèiem si, com en temporades anteriors, hagués estat aquest un recital per a piano. Però
Bezuidenhout no estava sol. No hi estava el dissabte ni sospito tampoc hi va estar divendres. LOBC, amb la
millor de les intencions i minimitzant també el vibrato , va seguir les indicacions del director per donar un
rendiment més que acceptable, fins i tot si mai a pesar de les trompes, semblants a les antigues shagués
transformat en un conjunt dèpoca. De manera prou infructuosa va tractar de trobar lentesa amb el pianista,
Bezuidenhout, que sempre estava en un altre lloc. Els tan alabats diàlegs entre solista i conjunt un tòpic
especialment agradable si imaginem el mateix Mozart dirigint amb el seu pianoforte des de dins de lorquestra



van ser anul·lats dràsticament, posats en escac per una interpretació la de Bezuidenhout molt seva , que es
blindà contra qualsevol interferència, completament impermeable a tot el que succeïa de laltre costat de
lSteinway. No només no hi va haver diàleg, sinó que lògicament no sevidencià escolta mútua ni voluntat del
solista de ser un amb el flux orquestral, en imprimir ritmes que de cap manera podien ser seguits. El més
irònic la guinda va ser el bis, daltra banda sensacional: Bezuidenhout va delectar el públic amb la polifonia,
lletrejada al ralentí, duna Allemande que el mateix Mozart va compondre en el marc duna suite dinspiracions
bachianes.

La segona part semblava locasió idònia perquè lorquestra assumís el protagonisme i mostrés les seves millors
virtuts. Lobra de Joseph Haydn programada, la Simfonia núm. 103, en Mi bemoll major una de les més
espectaculars de la seva fecunda època londinenca va donar cabuda, però, a lúltima decepció de la tarda;
decepció menys exagerada que la de lacte anterior, que en aquest cas cal atribuir prioritàriament al director.
Certament, el públic aplegat a la sala gran de LAuditori aprecià la precisió de lorquestra, més incisiva i
vehement que en el Concert per a piano. Però la recerca de notorietat lexpressivitat com a fi en si mateix va
ser excessiva. Massa freqüents, els estrèpits promocionats amb orgull des de la posició de director resultaven
en una sensació de control desfermat difícil dubicar en el context de la seva composició. Certament, Haydn
compongué aquesta meravellosa obra els últims anys del segle XVIII, però per la mateixa escriptura tampoc
no sembla prudent interpretar-la com si fos obra dun Schumann. Aspectes formals i de contingut, els temes i
tempi , i per descomptat la manera dexplorar lharmonia disten dels típicament romàntics..., fins i tot si Haydn
passa com un dels mestres de Beethoven. Les comparacions molt sovint són injustes, però és possible
interpretar amb fúria i brillantor aquestes obres sense que sonin artificioses. Ho ha aconseguit Marc
Minkowski recentment. Alguns punts comuns, però, sí que hi podem reconèixer: com en aquell
enregistrament fet, per cert, en viu, també aquí la percussió va tenir un protagonisme cridaner, fent honor a
lapel·latiu de la simfonia ( Paukenwirbel o Redoblament de timbal). Va ser una llàstima que la bona feina de
lorquestra quedés entelada en la primera part per linflexible modus operandi del solista i en la segona per un
tipus de vehemència extemporània, en certa manera vàcua, que els músics van tractar de defensar el millor
que van poder.

Share this post:
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ApropaCulturadedicauna intensa
setmanaacol∙lectius en risc exclusió
Mig centenar d’entitats munten 200 activitats culturals amb vocació social

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Els 55 equipaments culturals
que actualment formen la pla
taforma Apropa Cultura han
programat per a la setmana que
ve una sèrie d’activitats i pro
postes culturals especials que
donen forma a la primera Set
mana Apropa Cultura. Teatres,
auditoris, museus i festivals de
tot Catalunya han unit esforços i
voluntats per anar un pas més
enllà en el seu objectiu, que no
és cap altre que fer arribar a la
societat la importància de l’ac
cés a la cultura per a persones
amb algun tipus de discapacitat
o en situació social adversa (en
privació de llibertat, immi
grants, nens i adolescents de
centres oberts, persones drogo
dependents o dones víctimes de
violència masclista).
El resultat és que entre dilluns

vinent i l’1 de novembre, les ins
titucions implicades en la inicia
tiva –que va arrencar el 2006–
augmentaran el nombre de loca
litats dedicades a aquests grups
(a un preu màxim de 3 euros),
organitzaran trobades entre di
versos col∙lectius o tallers, visi
tes guiades i altres activitats, al
gunes de les quals permeten que

persones discapacitades –per
exemple– pugin a l’escenari.
En total durant la setmanaque

ve les institucions implicades en
la plataforma Apropa Cultura
faran més de duescentes sorti
des culturals per tot Catalunya
amb propostes de teatre, músi
ca, dansa, circ i arts visuals. En
tre els implicats hi ha L’Auditori
–que va ser l’embrió del projecte
fa nou anys–, CaixaForum, el

Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, elMacba, el CCCB, el Pa
lau de la Música Catalana, el
Gran Teatre del Liceu, el TNC,
el grup Focus, el Teatre Bartrina
de Reus, l’Auditori Barrades de
l’Hospitalet, l’Auditori de la
Mercè de Girona, els teatres
Condal i Villarroel deBarcelona,
la Faràndula de Sabadell, el Kur
saal deManresa) o elTeatreAu
ditori de Sant Cugat.

A més del programa intensiu
d’activitats que es desenvolupa
rà al llarg d’aquells set dies, la
Setmana també vol funcionar
comuna campanyade sensibilit
zació dirigida a la ciutadania,
amb “la idea de poder donar vi
sibilitat durant una setmana a
una cosa que passa tot l’any, i
promoure d’aquestamanera que
molts equipaments culturals fa
cin unamicamés durant aquests
dies”, va instar Sònia Gainza,
directora del programa. Va ser
ella també qui va destacar ahir
durant la presentació pública de
la Setmana la vocació educativa
de la iniciativa, que va més enllà
de facilitar l’accés a la cultura als
col∙lectius vulnerables: “Estem
invertint bastant en formació
perquè els educadors socials
aprenguin com treballar en el
dia a dia amb les arts per arribar
a aquests objectius educatius”.

En un altre moment de l’acte,
la vicepresidenta del Govern i
consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, va mani
festar que la iniciativa suposa un
augment en l’“autoestima” per
als usuaris i una millora en el
“coneixement mutu entre usua
ris, col∙lectius, i institucions”. El
seu company en matèria cul
tural del Govern, FerranMasca

rell, va destacar quan va afirmar
que “la importància” d’aquesta
iniciativa és haver aconseguit
que “ el conjunt del sector cul
tural digui i materialitzi la idea
que la inclusió social també és
responsabilitat de la cultura, una
cosa que no era tan òbvia”.
Hi havia expectació per la opi

niómunicipal respecte a aquesta
Setmana Apropa Cultura, posi
ció que va verbalitzar la segona
tinenta d’alcalde, Laia Ortiz (la
comissionada de Cultura, Berta
Sureda, asseguda a primera fila,
no va prendre la paraula). Ortiz
va assegurar sentirse satisfeta
del programaperò va considerar
que “fa falta enfortir el camí re
corregut” i fer “un salt enda
vant” amb tots els equipaments
implicats. No només ampliant

“la xarxa” ja existent d’entitats,
sinó també “fent un salt enda
vant en el significat del que és
l’accessibilitat universal a la cul
tura, flexibilitzant i ampliant la
dimensió educativa que es fa des
dels serveis socials, les entitats i
els equipaments mateixos”. Se
gons l’opinió de la regidora, l’ob
jectiu d’aquesta iniciativa i de la
plataforma ha de ser que la cul
tura es consideri com un ele
ment tan essencial i imprescin
dible per a aquests col∙lectius
com ho són els aliments.!

Enla iniciativa,
propiciadaper
L’Auditori,participen
elLiceu,elMacba,
CaixaForumoelLliure

ACN

SòniaGainza (almig)ambNeusMunté,FerranMascarell iLaiaOrtiz

3 mesos
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L’equip de psicooncòlegs de
l’Institut Català d’Oncologia

ofereixdesdefa10anyssuportpsi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia.PÀGINA31

LA SEGONA

Meditacions al cenobi

SALVADORPánikervaescriureun llibre titulat
Asimetrías (Debate),ondedicauncapítol sencer
aparlarde lademocràcia.Entre les frasesque
escriuelnostre filòsofn’hihaunaqueresulta tot

untractatpolític: “Lademocràciaésunmecanismeadap
tatiu iunmiracle inestable”.Ésadir, enel sistemademo
cràtic,quees fonamentaenunpactedeconvivènciaa
partird’unsvalorscompartits, és imprescindiblebuscar
permanentment l’adaptacióa l’entorn i l’estabilitat social.
IPánikeradverteix: “Elpitjorqueenspotpassaréscreure
que lademocràciaésunassumpte fàcil”.
Leseleccionsdel27Shandeixatuntaulerde jocendi

moniat.El resultathaestatunsíperòno.L’últimapeçadel
trencaclosquesnoencaixapermésqueJuntspelSí intenti
forçarla.Ésoportúpensarque lademocràciaésunaqües
tióextraordinàriamentcomplexa i, comamecanisme
adaptatiu,podemesperar l’acomodaciódelsactors,però
rarament l’estabilitatdelmiracle.

ElconsellerFelipPuigvaparticiparenunes jornades
empresarialsalmonestirdeSantBenet,quecomtotceno
biésun llocqueconvidaa la reflexió ia lamesura.Allàva
manifestarque l’acordentreJuntspelSí i laCUPserà
moltdifícilperquèelsmodelseconòmicsde lesdues for
macionssónmoltdiferents, “enalgunsaspectes incompa
tibles”. Ivaafegirquehatransmès“quehihaunes línies
vermellesquenosaltresnopodemcreuar”enrelació
ambelprogramadegovernde la forçaanticapitalista.
Puigvavaticinarungovernenfuncionsdedosmesos imig
o tres,descartant la investidurad’ArturMasen lesdues
votacions inicials, enesperadeveurequèpassael20D.
Potser lespròximesreunionsentre lesdues formacions

s’hauriende ferenunaabadia:
els llocssantsconvidena fer
aflorar la raó(i l’esperança).
Devegadess’hiprodueixenfins
i totconversions.

!

El xef, que participarà en el
FòrumdeGirona, va prepa

rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certa
men gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà l’ingredient
protagonista. VIURE

!

El Museu Picasso de París,
del qual Laurent Le Bon és

directordesde faunany, ha revo
lucionatcompletament lamanera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
LeMarais. PÀGINA 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.
PÀGINA 38

!

Wayne Simmons, un cone
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
versepresentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta de l’autobúsFidelity
manté la connexió entreBeirut i
la capital de l’Estat Islàmic, Al
Raqqa, travessant 400quilòme
tres de zona de guerra a canvi de
50dòlarsmés peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6

POLÍTICA

L’Espanya de Palomares
La localitat d’Almeria vol obli
dar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer demama. PÀGINA 22

OPINIÓ

La justícia i els seus usos
KepaAulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política delibera
da per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9Nuna vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Contra l’FP taurina
El noumòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis rela
cionats amb el toreig amb d’al
tres com la fusteria o la jardine
ria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en lesmés de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33

CULTURA

La guerra dels llacs
El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que veEl llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’EnglishNational presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40

ESPORTS

Paraula de Platini
El president de la UEFA, l’ex
futbolistaMichel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha recone
gut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8milions d’eu
ros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49

ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme
El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha con
vertit en el pitjor dels sis úl
tims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritmemés
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels paï
sos occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació inter
nacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Kerry, fan d’Albéniz Cultura i inclusió social

Ha sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel GarcíaMargallo, li regalés a John Ker
ry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,

una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nordamericà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espa
nyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que aMar
gallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nordamericà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil∙lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Encara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la

seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats asso
ciatives que realment valen la pena: equipaments cultu
rals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogo
dependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col∙lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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ofereixdesdefa10anyssuportpsi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia.PÀGINA31
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Asimetrías (Debate),ondedicauncapítol sencer
aparlarde lademocràcia.Entre les frasesque
escriuelnostre filòsofn’hihaunaqueresulta tot

untractatpolític: “Lademocràciaésunmecanismeadap
tatiu iunmiracle inestable”.Ésadir, enel sistemademo
cràtic,quees fonamentaenunpactedeconvivènciaa
partird’unsvalorscompartits, és imprescindiblebuscar
permanentment l’adaptacióa l’entorn i l’estabilitat social.
IPánikeradverteix: “Elpitjorqueenspotpassaréscreure
que lademocràciaésunassumpte fàcil”.
Leseleccionsdel27Shandeixatuntaulerde jocendi

moniat.El resultathaestatunsíperòno.L’últimapeçadel
trencaclosquesnoencaixapermésqueJuntspelSí intenti
forçarla.Ésoportúpensarque lademocràciaésunaqües
tióextraordinàriamentcomplexa i, comamecanisme
adaptatiu,podemesperar l’acomodaciódelsactors,però
rarament l’estabilitatdelmiracle.

ElconsellerFelipPuigvaparticiparenunes jornades
empresarialsalmonestirdeSantBenet,quecomtotceno
biésun llocqueconvidaa la reflexió ia lamesura.Allàva
manifestarque l’acordentreJuntspelSí i laCUPserà
moltdifícilperquèelsmodelseconòmicsde lesdues for
macionssónmoltdiferents, “enalgunsaspectes incompa
tibles”. Ivaafegirquehatransmès“quehihaunes línies
vermellesquenosaltresnopodemcreuar”enrelació
ambelprogramadegovernde la forçaanticapitalista.
Puigvavaticinarungovernenfuncionsdedosmesos imig
o tres,descartant la investidurad’ArturMasen lesdues
votacions inicials, enesperadeveurequèpassael20D.
Potser lespròximesreunionsentre lesdues formacions

s’hauriende ferenunaabadia:
els llocssantsconvidena fer
aflorar la raó(i l’esperança).
Devegadess’hiprodueixenfins
i totconversions.

!

El xef, que participarà en el
FòrumdeGirona, va prepa

rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certa
men gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà l’ingredient
protagonista. VIURE

!

El Museu Picasso de París,
del qual Laurent Le Bon és

directordesde faunany, ha revo
lucionatcompletament lamanera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
LeMarais. PÀGINA 36
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La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.
PÀGINA 38
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Wayne Simmons, un cone
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
versepresentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA11
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INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta de l’autobúsFidelity
manté la connexió entreBeirut i
la capital de l’Estat Islàmic, Al
Raqqa, travessant 400quilòme
tres de zona de guerra a canvi de
50dòlarsmés peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6

POLÍTICA

L’Espanya de Palomares
La localitat d’Almeria vol obli
dar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer demama. PÀGINA 22
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La justícia i els seus usos
KepaAulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política delibera
da per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9Nuna vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23
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Contra l’FP taurina
El noumòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis rela
cionats amb el toreig amb d’al
tres com la fusteria o la jardine
ria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en lesmés de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33
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La guerra dels llacs
El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que veEl llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’EnglishNational presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40

ESPORTS

Paraula de Platini
El president de la UEFA, l’ex
futbolistaMichel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha recone
gut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8milions d’eu
ros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49

ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme
El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha con
vertit en el pitjor dels sis úl
tims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritmemés
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels paï
sos occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació inter
nacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Kerry, fan d’Albéniz Cultura i inclusió social

Ha sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel GarcíaMargallo, li regalés a John Ker
ry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,

una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nordamericà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espa
nyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que aMar
gallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nordamericà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil∙lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Encara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la

seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats asso
ciatives que realment valen la pena: equipaments cultu
rals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogo
dependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col∙lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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ApropaCulturadedicauna intensa
semanaacolectivosenriesgodeexclusión
Medio centenar de entidades montan 200 actividades culturales con vocación social

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Los 55 equipamientos culturales
que actualmente forman la plata
forma Apropa Cultura han confi
gurado para la semana que viene
una serie de actividades y pro
puestas culturales especiales,
dando forma a la primera Setma
na Apropa Cultura. Teatros, au
ditorios, museos y festivales de
todaCatalunya han unido esfuer
zo y voluntades para ir un paso
más allá en su objetivo, que no es
otroquehacer llegar a la sociedad
la importancia del acceso a la cul
tura para personas con algún tipo
de discapacidad o en situación
social adversa (en privación de li
bertad, inmigrantes, niños y ado
lescentes de centros abiertos,
personas drogodependientes o
mujeres víctimas de violencia de
género).
El resultado es que entre el

próximo lunes y el 1 de noviem
bre, las instituciones implicadas
en la iniciativa–que arrancó en
2006– aumentarán el número de
localidades dedicadas a estos
grupos (a un precio máximo de 3
euros), organizarán encuentros
entre diversos colectivos o talle
res, visitas guiadas y otras activi
dades, algunas de las cuales per

miten que personas discapacita
das –por ejemplo– suban al
escenario.
En total durante la semana que

viene las instituciones implicadas
en la plataforma Apropa Cultura
realizaránmásdedoscientas sali
das culturales por todaCatalunya
con propuestas de teatro,música,
danza, circo y artes visuales. En
tre los implicados se encuentran
L’Auditori –que fue el embrión

del proyecto hace nueve años–
CaixaForum, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure, el Macba,
el CCCB, el Palau de la Música
Catalana, el Gran Teatre del Li
ceu, el TNC, el grupo Focus, el
Teatre Bartrina deReus, el Audi
tori Barrades de l’Hospitalet, el
Auditori la Mercè de Girona, los
teatros Condal y Villarroel de
Barcelona, la Faràndula de Saba
dell, el Kursaal de Manresa) o el

TeatreAuditori de Sant Cugat.
Además del programa intensi

vo de actividades que se desarro
llará a lo largo de esos siete días,
la Setmana también quiere fun
cionar como una campaña de
sensibilización dirigida a la ciu
dadanía, con“la ideadepoderdar
visibilidad durante una semana a
algo que ocurre todo el año, y
promover de esta manera que
muchos equipamientos cultura
les hagan algo más durante estos
días”, instó Sònia Gainza, direc
tora del programa. Fue ella tam
bién quien destacó ayer durante
la presentación pública de la Set
mana, su vocación educativa, que
vamás allá de facilitar el acceso a
la cultura de aquellos colectivos
vulnerables: “estamos invirtien
do bastante en formación para
que los educadores sociales
aprendan como trabajar en el día
a día con las artes para alcanzar
estos objetivos educativos”.

En otro momento del acto, la
vicepresidenta del Govern y con
sejera de Benestar Social i Famí
lia, NeusMunté, manifestóque la
iniciativa supone unamayor “au
toestima” para los usuarios y un
efectodemás “conocimientomu
tuo entre usuarios, colectivos e
instituciones”. Su compañero en
materia cultural del Govern, Fe

rran Mascarell, destacó cuando
afirmó que “la importancia” de
esta iniciativa es haber consegui
do que “ el conjunto del sector
cultural diga ymaterialice la idea
deque la inclusión social también
es responsabilidad de la cultura,
algo que no era tan obvio”.
Había expectación por la pos

tura municipal en torno a esta
Setmana Apropa Cultura, posi
ción que verbalizó la segunda te
niente de alcalde, Laia Ortiz (la
comisionada de Cultura, Berta
Sureda, sentada en primera fila,
no tomó la palabra). Aseguró
sentirse satisfecha del programa
pero consideró que “hace falta
fortalecer el camino recorrido”,
dando “un salto adelante” con to
dos los equipamientos implica
dos. Y eso no solo ampliando “la

red” ya existente de entidades, si
no también “dando un salto ade
lante en el significado de lo que
es la accesibilidad universal a la
cultura, flexibilizando y amplian
do la dimensión educativa que se
hace desde los servicios sociales,
las entidades y los propios equi
pamientos”. En opinión de la re
gidora, el objetivode esta iniciati
va y de la plataforma sería que la
cultura se considerase como un
elemento tan esencial e impres
cindible para estos colectivos co
mo lo son los alimentos.!

Enla iniciativa,
auspiciadapor
L’Auditori,participan
elLiceu,elMacba,
CaixaForumoelLliure

ACN

SòniaGainza(centro)conNeusMunté,FerranMascarellyLaiaOrtiz
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El equipo de psicooncólogos
del Institut Català d’Oncolo

gia ofrece desde hace 10 años apo
yo psicológico a las supervivientes
decáncerdemama.Y
han demostrado que
ese apoyo tiene im
pactoinclusoenlare
apariciónde la enfer
medad.PÁGINA31

LA SEGUNDA

Meditaciones en el cenobio

SALVADORPánikerescribióunlibrotituladoAsime-
trías (Debate), enquededicauncapítuloahablarde
lademocracia.Entrelasfrasesqueescribenuestro
filósofohayunaqueresultatodountratadopolítico:

“Lademocraciaesunmecanismoadaptativoyunmilagro
inestable”.Esdecir,enelsistemademocrático,quesefunda
mentaenunpactodeconvivenciaapartirdeunosvalores
compartidos,es imprescindiblebuscarpermanentementela
adaptaciónalentornoylaestabilidadsocial.YPánikerad
vierte:“Lopeorquepuedeocurrirnosescreerquelademo
craciaesunasuntofácil”.
Laseleccionesdel27Shandejadountablerodejuego

endemoniado.Elresultadohasidounsíperono.Laúltima
piezadelrompecabezasnoencajapormásqueJuntspelSí
intenteforzarla.Esoportunopensarquelademocraciaes
unacuestiónextraordinariamentecomplejay,encuantoque
mecanismoadaptativo,podemosesperar laacomodaciónde
losactores,peroraramentelaestabilidaddelmilagro.

ElconsellerFelipPuigparticipóenunasjornadasempre
sarialesenelmonasteriodeSantBenet,quecomotodoceno
bioresultaunlugarqueinvitaalareflexiónyalamesura.Allí
manifestóqueelacuerdoentreJuntspelSíy laCUPvaaser
muydifícilporquelosmodeloseconómicosdeambasforma
cionessonmuydiferentes,“enalgunosaspectos incompati
bles”.Yañadióquehatransmitido“quehayunaslíneasrojas
quenosotrosnopodemoscruzar”enrelaciónconelprogra
madegobiernodelafuerzaanticapitalista.Puigvaticinóun
gobiernoenfuncionesdedosmesesymediootres,descar
tandola investiduradeArturMasenlasdosvotacionesini
ciales,a laesperadeverquéocurreel20D.
Alomejor, laspróximasreunionesentrelasdosformacio

nesdeberíancelebrarseenuna
abadía: los lugaressantos invitan
ahaceraflorar larazón(ylaespe
ranza). Avecesseproducen
inclusoconversiones.

!

El chef, que participará en
el Fòrum de Girona, prepa

róayer algunosde sus arrocesdu
rante la presentación del certa
men gastronómico,
que se celebrará del
15 al 17 de noviem
bre y en el que el
arroz será protago
nista. VIVIR

!

El Museo Picasso de París,
delqueesdirectordesdeha

ceunañoLaurentLeBon,harevo
lucionadoporcompleto lamanera
depresentarlaobray
la vida del artista pa
ra celebrar los trein
ta años de su crea
ciónenelcorazónde
LeMarais.PÁG. 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba a 55 equi

pamientos culturales y festivales
de Catalunya con el objetivo de
facilitar el acceso a
la cultura a los co
lectivos más desfa
vorecidos, realizará
la Setmana Apropa
Cultura. PÁGINA 38

!

WayneSimmons,unconoci
do analista supuestamente

experto en terrorismo que fre
cuentaba como comentarista los
platós de Fox TV, ha
sido detenido y acu
sadodeserunimpos
tor al haberse pre
sentadocomoagente
de laCIA.PÁGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta del autobús Fidelity
mantiene la conexión entre
Beirut y la capital del Estado
Islámico, Raqa, atravesando 400
kilómetros de zona de guerra a
cambio de 50 dólaresmás los
peajes y sobornos que demanden
las fuerzas en conflicto. PÁGINA 6

POLÍTICA

La España de Palomares
La localidad almeriense quiere
olvidar el estigma nuclear en el
50.º aniversario del accidente
aéreo que lo originó. PÁGINA 16

EDITORIALES

Los temas del día
La llegada del invierno a los
territorios de paso de los fugiti
vos sirios mientras los movi
mientos xenófobos ganan fuer
za, y las cifras de afectación
del cáncer de mama. PÁGINA 22

OPINIÓN

La justicia y sus usos
Kepa Aulestia reflexiona sobre
la utilización del poder judicial
con fines políticos: “Es evidente
que recurrir a la justicia es una
decisión política deliberada por
parte de las instituciones que en
determinados casos se vuelve
ideológica. El Estatut pudo no
ser recurrido. Lomismo podía
haber pasado con el 9N una
vez celebrado amodo de jorna
da participativa”. PÁGINA 23

TENDENCIAS

Contra la FP taurina
El nuevomódulo de tauroma
quia, que equipararía los oficios
relacionados con el toreo con
otros como la carpintería o la
jardinería, ha despertado un gran
rechazo social plasmado en las
más de 20.000 firmas recogidas
en su contra en un día. PÁGINA 33

CULTURA

La guerra de los lagos
El Ballet Nacional de Cuba trae
desdemañana y hasta el próxi
mo domingo El lago de los cis-
nes a Barcelona, por segunda
vez este año, después que el
English National ofreciera su
versión el pasadomes de sep
tiembre en el Liceu. PÁGINA 40

DEPORTES

Palabra de Platini
El presidente de la UEFA, el
exfutbolistaMichel Platini, ha
cedido a la presión, reconocien
do por fin que no existe contra
to alguno que justifique haber
cobrado 1,8 millones de euros
del presidente de la FIFA, Jo
seph Blatter. PÁGINA 49

ECONOMÍA

China baja el ritmo
El crecimiento económico del
gigante asiático durante el tercer
trimestre del año confirmó los
malos pronósticos, convirtién
dose en el peor de los seis últi
mos años, un dato alarmante a
pesar de que el PIB chino se
mantiene en el 6,9%, un ritmo
más que envidiable para cual
quier país europeo. PÁGINA 54

Barcelona
cooperante
España está en el pelotón de
cola de los países occidenta
les en cuanto a ayuda al des
arrollo, pero el Ayuntamien
to de Barcelona ha decidido
ampliar en 1,7 millones de
euros la partida destinada a
cooperación internacional y
justicia global, con lo que
alcanzará por primera vez la
meta simbólica del 0,7%,

Kerry, fan de Albéniz Cultura e inclusión social

Mucho ha sorprendido que el ministro de Exte
riores, JoséManuel GarcíaMargallo, le regala
ra a John Kerry, a su llegada a España el do

mingo, una guitarra clásica con la que el secretario de
Estado norteamericano ha aparecido enmuchas fotos.
Sorpresa para muchos, menos para Kerry, que supo des
de el primer momento que el obsequio no era producto
de un tópico español, sino de su pasión por la guitarra,
que toca desde hace años demanera fluida. Según algu
nos que le han escuchado, no lo hace nadamal. Es una
pasiónmenos conocida que la que tiene por la bicicleta,
pero que aMargallo le llamó la atención cuando supo,
hace un año, que el viceprimer ministro chino invitó al
secretario de Estado norteamericano a tocar la guitarra
tras una cena en Pekín y éste no vaciló. No sólo eso, sino
que tocó su repertorio preferido. Nadamás y nadamenos
que Isaac Albéniz y Francisco Tárrega y sus Recuerdos de
la Alhambra.

Aunque ya hace unos años que la iniciativa Apropa
Cultura es una realidad, es igual de cierto que a
nivel público general el conocimiento de su exis

tencia es prácticamente nulo. Y es paradójico que así
ocurra, ya que se trata de una de esas realidades asociati
vas quemerecen realmente la pena: punteros equipa
mientos culturales, entidades y festivales de todo el arco
artístico catalán (música, ópera, artes plásticas y visuales,
circo, danza, teatro) que se alían para acercar la cultura a
los que peor lo tienen. Discapacitados, pero también
personas mayores, drogodependientes, inmigrantes,
presos omujeres víctimas de la violencia de género, son
algunos de esos colectivos a los que va dirigida una inicia
tiva que se intuye no solo loable sino esencialmente vital.
Darle una sobredosis al esfuerzo conjunto pero sobre
todo esa imprescindible visibilidad es lo que propone la
Setmana Apropa Cultura. El objetivo es que la inclusión
social sea también asunto prioritario del sector cultural.
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vierte:“Lopeorquepuedeocurrirnosescreerquelademo
craciaesunasuntofácil”.
Laseleccionesdel27Shandejadountablerodejuego

endemoniado.Elresultadohasidounsíperono.Laúltima
piezadelrompecabezasnoencajapormásqueJuntspelSí
intenteforzarla.Esoportunopensarquelademocraciaes
unacuestiónextraordinariamentecomplejay,encuantoque
mecanismoadaptativo,podemosesperar laacomodaciónde
losactores,peroraramentelaestabilidaddelmilagro.

ElconsellerFelipPuigparticipóenunasjornadasempre
sarialesenelmonasteriodeSantBenet,quecomotodoceno
bioresultaunlugarqueinvitaalareflexiónyalamesura.Allí
manifestóqueelacuerdoentreJuntspelSíy laCUPvaaser
muydifícilporquelosmodeloseconómicosdeambasforma
cionessonmuydiferentes,“enalgunosaspectos incompati
bles”.Yañadióquehatransmitido“quehayunaslíneasrojas
quenosotrosnopodemoscruzar”enrelaciónconelprogra
madegobiernodelafuerzaanticapitalista.Puigvaticinóun
gobiernoenfuncionesdedosmesesymediootres,descar
tandola investiduradeArturMasenlasdosvotacionesini
ciales,a laesperadeverquéocurreel20D.
Alomejor, laspróximasreunionesentrelasdosformacio

nesdeberíancelebrarseenuna
abadía: los lugaressantos invitan
ahaceraflorar larazón(ylaespe
ranza). Avecesseproducen
inclusoconversiones.

!

El chef, que participará en
el Fòrum de Girona, prepa

róayer algunosde sus arrocesdu
rante la presentación del certa
men gastronómico,
que se celebrará del
15 al 17 de noviem
bre y en el que el
arroz será protago
nista. VIVIR

!

El Museo Picasso de París,
delqueesdirectordesdeha

ceunañoLaurentLeBon,harevo
lucionadoporcompleto lamanera
depresentarlaobray
la vida del artista pa
ra celebrar los trein
ta años de su crea
ciónenelcorazónde
LeMarais.PÁG. 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba a 55 equi

pamientos culturales y festivales
de Catalunya con el objetivo de
facilitar el acceso a
la cultura a los co
lectivos más desfa
vorecidos, realizará
la Setmana Apropa
Cultura. PÁGINA 38

!

WayneSimmons,unconoci
do analista supuestamente

experto en terrorismo que fre
cuentaba como comentarista los
platós de Fox TV, ha
sido detenido y acu
sadodeserunimpos
tor al haberse pre
sentadocomoagente
de laCIA.PÁGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta del autobús Fidelity
mantiene la conexión entre
Beirut y la capital del Estado
Islámico, Raqa, atravesando 400
kilómetros de zona de guerra a
cambio de 50 dólaresmás los
peajes y sobornos que demanden
las fuerzas en conflicto. PÁGINA 6

POLÍTICA

La España de Palomares
La localidad almeriense quiere
olvidar el estigma nuclear en el
50.º aniversario del accidente
aéreo que lo originó. PÁGINA 16

EDITORIALES

Los temas del día
La llegada del invierno a los
territorios de paso de los fugiti
vos sirios mientras los movi
mientos xenófobos ganan fuer
za, y las cifras de afectación
del cáncer de mama. PÁGINA 22

OPINIÓN

La justicia y sus usos
Kepa Aulestia reflexiona sobre
la utilización del poder judicial
con fines políticos: “Es evidente
que recurrir a la justicia es una
decisión política deliberada por
parte de las instituciones que en
determinados casos se vuelve
ideológica. El Estatut pudo no
ser recurrido. Lomismo podía
haber pasado con el 9N una
vez celebrado amodo de jorna
da participativa”. PÁGINA 23

TENDENCIAS

Contra la FP taurina
El nuevomódulo de tauroma
quia, que equipararía los oficios
relacionados con el toreo con
otros como la carpintería o la
jardinería, ha despertado un gran
rechazo social plasmado en las
más de 20.000 firmas recogidas
en su contra en un día. PÁGINA 33

CULTURA

La guerra de los lagos
El Ballet Nacional de Cuba trae
desdemañana y hasta el próxi
mo domingo El lago de los cis-
nes a Barcelona, por segunda
vez este año, después que el
English National ofreciera su
versión el pasadomes de sep
tiembre en el Liceu. PÁGINA 40

DEPORTES

Palabra de Platini
El presidente de la UEFA, el
exfutbolistaMichel Platini, ha
cedido a la presión, reconocien
do por fin que no existe contra
to alguno que justifique haber
cobrado 1,8 millones de euros
del presidente de la FIFA, Jo
seph Blatter. PÁGINA 49

ECONOMÍA

China baja el ritmo
El crecimiento económico del
gigante asiático durante el tercer
trimestre del año confirmó los
malos pronósticos, convirtién
dose en el peor de los seis últi
mos años, un dato alarmante a
pesar de que el PIB chino se
mantiene en el 6,9%, un ritmo
más que envidiable para cual
quier país europeo. PÁGINA 54

Barcelona
cooperante
España está en el pelotón de
cola de los países occidenta
les en cuanto a ayuda al des
arrollo, pero el Ayuntamien
to de Barcelona ha decidido
ampliar en 1,7 millones de
euros la partida destinada a
cooperación internacional y
justicia global, con lo que
alcanzará por primera vez la
meta simbólica del 0,7%,

Kerry, fan de Albéniz Cultura e inclusión social

Mucho ha sorprendido que el ministro de Exte
riores, JoséManuel GarcíaMargallo, le regala
ra a John Kerry, a su llegada a España el do

mingo, una guitarra clásica con la que el secretario de
Estado norteamericano ha aparecido enmuchas fotos.
Sorpresa para muchos, menos para Kerry, que supo des
de el primer momento que el obsequio no era producto
de un tópico español, sino de su pasión por la guitarra,
que toca desde hace años demanera fluida. Según algu
nos que le han escuchado, no lo hace nadamal. Es una
pasiónmenos conocida que la que tiene por la bicicleta,
pero que aMargallo le llamó la atención cuando supo,
hace un año, que el viceprimer ministro chino invitó al
secretario de Estado norteamericano a tocar la guitarra
tras una cena en Pekín y éste no vaciló. No sólo eso, sino
que tocó su repertorio preferido. Nadamás y nadamenos
que Isaac Albéniz y Francisco Tárrega y sus Recuerdos de
la Alhambra.

Aunque ya hace unos años que la iniciativa Apropa
Cultura es una realidad, es igual de cierto que a
nivel público general el conocimiento de su exis

tencia es prácticamente nulo. Y es paradójico que así
ocurra, ya que se trata de una de esas realidades asociati
vas quemerecen realmente la pena: punteros equipa
mientos culturales, entidades y festivales de todo el arco
artístico catalán (música, ópera, artes plásticas y visuales,
circo, danza, teatro) que se alían para acercar la cultura a
los que peor lo tienen. Discapacitados, pero también
personas mayores, drogodependientes, inmigrantes,
presos omujeres víctimas de la violencia de género, son
algunos de esos colectivos a los que va dirigida una inicia
tiva que se intuye no solo loable sino esencialmente vital.
Darle una sobredosis al esfuerzo conjunto pero sobre
todo esa imprescindible visibilidad es lo que propone la
Setmana Apropa Cultura. El objetivo es que la inclusión
social sea también asunto prioritario del sector cultural.
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Arte Medieval de Europa.
El visitante descubrirá có

mo era la movilidad en el
mundomedieval, en una épo
ca en la que no había turismo
demasas,cuandoviajarerasi
nónimo de explorar mundos
desconocidos, amenudo peli
grosos, yuna formadeexhibir
poder y posición social. Un
privilegio reservado a los re

tores, escultores, arquitectos,
orfebres…).
Losviajessehacíanpormar

(en barco por el Mediterrá
neo)opor tierra (apie, a caba
llo o en carro), y estaban con
dicionados a los propósitos y
posibilidades de los viajeros.
LaexposicióndelMEVmues
tra elementos esenciales de la
actividad viajera, tanto en su

vertiente simbólica e ideoló
gica, comoeneldesurealidad
física. Así, entre el material
expuesto encontramos amu
letos, relicarios y objetos para
la protección espiritual; zapa
tos, sillas de montar de mon
tar,mapas e instrumentos pa
ra orientarse, candelabros
plegables, objetos transporta
bles, bolsas y utensilios con
asas, estuches para cuchillos,
tabletas desmontables, vitra
les y retablos alusivos...!

TONI COROMINA
Vic

LamuestraViajar a la
edad media, comisa
riadaporMarcSure
da,realizaunaradio

grafíaprecisadelosviajesrea
lese imaginariosmedievalesa
travésdeuncentenardeobje
tos artísticos procedentes de

una docena demuseos catala
nes ydel restodeEuropa.
La exposición, la más am

biciosa de las realizadas hasta
hoy por el MEV, es la pri
mera acción conjunta entre
el Musée de Cluny  Musée
National du Moyen Âge (Pa
rís), el Museo Nazionale
del Bargello (Florencia), el
Museum Schnütgen (Colo
nia) y el Museu Episcopal
de Vic, todos ellos integra
dos en la Red de Museos de

AGENDA
Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en:www.lavanguardia.com/agenda

Turismomedieval

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policía .............................................. 091
Guardia Civil ..................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera ......... 900123505

Gas Natural ........................ 900750750
FecsaEndesa ...................... 902536536
Cerrajeros 24 h .................. 934465959

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Áltima Serveis Funeraris ...... 902230238

Barcelona ciudad

Halloween al Poble Espanyol. El día
más terrorífico se vivirá hoy con la
Fiesta Halloween 2015. 5 euros.
PlazaMajor del Poble Espanyol. Av. Fran
cesc Ferrer i Guàrdia, 13 (de 11 a 17 h).

Vermut Solidario for Movember. Nu
merosos foodtrucks, dj como el dj Co
co, actividades Family&Friends, zona
de compras con destacadas marcas
handmade, detallistas y sostenibles
de Barcelona, exposiciones de arte,
talleres a lo largo de nueve horas de
diversión solidaria.
Antiga Fàbrica Estrella Damm. Rosselló,
515 (de 12 a 21 horas). 5 euros.

Referent clàssics, una selecció. Des del
Cànon de Pachelbel a la Polka Pizzicato
deStrauss.Concierto de carillón a car
go de Anna Maria Reverté.
Palau de la Generalitat. Plaza Sant Jau
me (12 horas).

Matinal InEdit. Proyección del docu
mental Soroll de tot cor, actuación de
Zeidun, música con el dj Profesor,
vermut y feria discográfica en la en
trada.
Aribau Multicinemes, sala 5 (12 horas).
Entrada libre.

VermutMusical. Concierto a cargo del
Tori Sparks dúo.
Bar de los Lluïsos d'Horta. Feliu i Codina,
79 (12 horas).

El Born: sis segles de progrés comer
cial. Itinerario desde la Seca pasando
por Santa Maria del Mar y la Llotja,
hasta elmercadodel Born y el parque
de la Ciutadella, para descubrir como
Barcelona se ha convertido una capi
tal económica de primer orden. Re
serva previa al teléfono 932566
850 o reserveselborncc@bcn.cat
El Born Centre Cultural. Plaza Comercial,
12 (de 12 a 14 horas). 7,5 euros.

Música religiosa postromàntica i con
temporània.Dentro de las celebracio
nes del décimo aniversario de la So
cietat Bach de Sant Miquel dels
Sants, el Coro de Cámara Impromptu
dirigido por Murat Khupov interpreta
a capella una serie de piezas demúsi
ca religiosa de los periodos románti
co (Schubert, Mendelssohn, Liszt,

Brahms), postromántico (Chaikov
ski, Arkhanguelski) y contemporáneo
ruso (Kedrov, Txesnokov, Golova
nov).
Parroquia Sant Miquel dels Sants. Esco
rial, 163 (18 horas). Gratuito.

Las Gallegas.Dentro del ciclo Very Im
portant Women, espectáculo de hu
mor de la cía. Lolita Corina. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9, bajos (20 horas).

Barcelona

CABRERA DEMAR (Maresme)
El temple romàde CanModolell. Visita
libre al templo romano.
Clos Arqueològic de Can Modolell. Camí
de Segarra, s/n (de 10.30 a 13.30 h).

MANRESA (Bages)
Rap i música clàssica. Concierto a car
go de Fatlipz y Adry Bueno, y Cordes
del Món, con motivo de la Setmana
Apropa la Cultura.
Teatre Kursaal. P.º Pere III, 35 (19.15 h).

PUIGREIG (Bages)
Quatre Rèquiems per a la història. Ve
lada de música clásica, con explica
ción y escuchaguiadade la obra y con
un refrigerio.
Logos Berguedà. Plaza de la Església, 6,
L’Ametlla de Merola (de 17.30 a 20 h).

ST. ANDREU DE LA BARCA (Baix Llobr.)
Jamdeswing.Buenamúsica para bai
lar Lindy Hop, Shag o lo que os ape
tezca, y vermut.
Societat El Casino. Catalunya, 2 (de
11.30 a 13.30 horas).

Girona

BESALÚ (Garrotxa)
FestivaldeMúsicadeBesalú. El cuarte
to vocal a capella The Hanfris Quartet
ofrece un programa con versiones de
canciones de rock&roll, estándares
de jazz, swing, musical e incluso de
películas de Disney. 10 euros.
Antic Hospital de Sant Julià (19 horas).

GIRONA (Gironès)
FiresdeSantNarcís. En elmarco de las
ferias que se están celebrando en la
ciudad, tradicional concierto de Fires
a cargo del Cor Maragall.
Auditori. Paseo de la Devesa (12 h).
www2.girona.cat/firesdesantnarcis

!Tras exhibirse en el Musée de Cluny de París y en el Museo del
Bargello de Florencia, la muestra Viajar a la edad media, que contie
ne un centenar de obras relacionadas con los viajes, ahora se puede
ver en el MEV. Entre las obras expuestas hay amuletos, bolsas,
mapas, relicarios, sillas de montar, vitrales y retablos alusivos.

VIAJAR A LA EDAD MEDIA
Museu Episcopal de Vic

Hasta el 14 de febrero del 2016
Exposición de objetos de arte
relacionados con los viajes

TELÉFONOS
ÚTILES

MUSEU EPISCOPAL DE VIC

yes, nobles, caballeros y cru
zados; diplomáticos, gober
nantes,mensajerosyciudada
nos de buena posición social;
clérigos y peregrinos a Jeru
salén, Roma o Santiago; co
merciantes, universitarios,
exploradores y artistas (pin

Ala izquierdaunrelicario
del MuséedeCluny,a la
derechaunvitraldelMu
seumSchnütgen

+ solo 12 cupones

DISFRUTA AHORA DE UN Y DE MUCHAS MÁS OFERTAS EXCLUSIVAS
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LLAMA AL 902 53 53 00 ¡TENEMOS UNA OFERTA PARA TI!
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Lleida participa en el Apropa Lleida con cinco
equipamientos culturales

URL:
http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/lleida-participa-en-el-apropa-lleida-con-cinco-equipamientos-culturales/
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol

El programa incluye la Llotja, el Centre dArt La Panera, el Auditori Enric Granados, el Caixafòrum i el
Teatre de lEscorxador.

La semana de Apropa Cultura, del 26 de octubre al 1 de noviembre, se trata de una iniciativa cuyo objetivo es
acercar y hacer accesible la cultura a las personas que más lo necesitan.

En toda Catalunya son 55 equipamientos culturales que se han implicado y en Lleida al Apropa pertenecen
La Llotja, el Centre dArt La Panera, el Auditori Enric Granados, el Caixafòrum i el Teatre de lEscorxador.

Més informació a l'edició en paper o accedint al web com a subscriptor/-a:
http://www.lamanyana.cat/subscriptors/



En octubre, la Fundació Catalun-
ya-La Pedrera abrió a las salas de 
exposiciones de la Casa Milà el 
WﾏHﾉWﾏ=ピIﾗ WSｷgIｷﾗ SW Aﾐデﾗﾐｷ 
Gaudí, la Pedrera, la mostra Mo-

dernisme. Art, tallers, indústries, 
una exposición que permite al 
visitante realizar un recorrido por 
ﾉ;ゲ ;ヴデWゲ ;ヮﾉｷI;S;ゲ ┞ SWIﾗヴ;ピ┗;ゲ 

durante la época del modernis-
ﾏﾗ I;デ;ﾉ=ﾐく Eﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが Wﾉ 
M┌ゲW┌ SげAヴデ J;┌ﾏW MﾗヴWヴ; SW 
Lleida ha cedido en préstamo pa-
ヴ; ﾉ; W┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ ┌ﾐ; aﾗデﾗｪヴ;i; SW 
Bladomer Gili Roig, procedente 
del llegat Dolors Moros. 
Pﾗヴ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗが Wﾉ M┌ゲW┌ SげAヴデ J;┌-
me Morera también ha cedido 

en préstamo cuatro obras de su 
colección para la exposición Fi-
siología de los sueños. Cajal, Tan-
guy, Lorca, Dalí... muestra que se 
presenta en el paraninfo de la 
Universida de Zaragoza del 6 de 
octubre del 2015 al 16 de enero 
de 2016. En este caso, el Museu 
ヮ;ヴピIｷヮ; Wﾐ ﾉ; W┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ Iﾗﾐ ┌ﾐ 
dibujo de Leandre Cristófol (mor-
fologia 7) de 1934 y tres dibu-
jos de Manel Viola de la misma 
época, momento en que ambos 
formaban parte de los núcleos 
;ヴプゲピIﾗゲ SW ┗;ﾐｪ┌;ヴSｷ;が ﾃ┌ﾐデﾗ ; 
Garcia Lamolla y Crous Vidal

Obras del Jaume Morera 
viajan a La Pedrera y a la 
Universidad de Zaragoza

Dentro del ciclo Diàlegs, que or-
ganiza Òmnium Cultural y Orfeó  
LﾉWｷS;デ<が ｴﾗ┞が JﾗヴSｷ B;ﾉデ<が ;ゲWゲﾗヴ 
de la UNESCO, realizará, a las 7 
de la tarde en l’esapi Orfeó una 
ヮﾗﾐWﾐIｷ;どヴW｡W┝ｷﾙﾐ ゲﾗHヴW Wﾉ ヮ;-
pel de la sociedad civil en el di-
ゲWﾓﾗ ﾐSW ﾉ;ゲ ヮﾗﾉｹピI;ゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲが 
en un debato con Salvador Cas-

las, presidente de la Federació 
SげAデWﾐW┌ゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;が M;ヴ-
garida Troguet, gestora cultural 
i Xavier Quinquillà, de l’Orfeó 
Lleidatà, que actuará como mo-
derador. 
El 4 de noviembre el antropólo-
go Manuel Delgado cerrará el ci-
clo de conferencias.

Jordi Baltà, de la Unesco, habla 
sobre políticas culturales y 
sociedad civil en el Espai Orfeó

Eﾉ CWﾐデヴW SげAヴデ SげÈヮﾗI; MﾗSWヴﾐ; 
ふCAEMぶ ｴ; ;ﾏヮﾉｷ;Sﾗ ゲ┌ゲ ｷﾐゲデ;ﾉ;-
IｷﾗﾐWゲ Wﾐ Wﾉ P;ヴI CｷWﾐプgI Iﾗﾐ ┌ﾐ 
ﾐ┌W┗ﾗ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ ;ﾐ;ﾉｹピIﾗ Sﾗ-
tado de nuevos espacios y equi-
pamientos. En esta nueva sala 
se realizarán estudios y tareas 
de conservación y consolidación 
de obras pictóricas.

En este laboratorio se impar-
ピヴ=ﾐ Iﾉ;ゲWゲ SW デYIﾐｷI;ゲ ;ヴプゲピI;ゲ 

┞ ;ﾐ;ﾉｹピI;ゲ ; ﾉﾗゲ ;ﾉ┌ﾏﾐﾗゲ SWﾉ 
Màster de Peritatge, Avaluació i 

Anàlisi Obres d’Art, que se inau-
gura el jueves en la Facultat de 
Lletres. 

Eﾉ CAEM Wゲ Wﾉ ﾐ┌W┗ﾗ ﾉ;Hﾗヴ;-
torio de referencia en el estudio 
integral y completo del patro-
ﾏﾗﾐｷﾗ ;ヴプゲピIﾗ Wﾐ LﾉWｷS; ┞ C;デ;-
lunya. Recientemente ha restau-
rado el retablo de la Granadella.

Lleida
A. MORA / R. PEROY

La semana de Apropa Cultura, del 
26 de octubre al 1 de noviembre, 
ゲW デヴ;デ; SW ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; I┌┞ﾗ ﾗH-
ﾃWピ┗ﾗ Wゲ ;IWヴI;ヴ ┞ ｴ;IWヴ ;IIWゲｷHﾉW 
la cultura a las personas que más 
lo necesitan. 

En toda Catalunya son 55 equi-
pamientos culturales que se han 
implicado y en Lleida al Apropa 

pertenecen La Llotja, el Centre 
SげAヴデ L; P;ﾐWヴ;が Wﾉ A┌Sｷデﾗヴｷ EﾐヴｷI 
Granados, el Caixafòrum i el Tea-
tre de l’Escorxador.

L; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; ﾗaヴWIW ┌ﾐ; ;ﾏヮﾉｷ; 
gama de espectáculos de la pro-
gramación habitual en teatros 
y auditorios, museos y centros 
culturales que proponen a los co-
ﾉWIピ┗ﾗゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ┗ｷゲｷデ;ゲ ┞ デ;ﾉﾉWヴWゲ 
alrededor de las nuevas coleccio-
nes y exposiciones, adaptándolas 
a las necesidades de cada grupo.  
Toda la programación es gratuita 
o como máximo de 3 euros. 

El programa se dirige a los 
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FOTO: PCiTAL / Iﾐ┗Wゲピｪ;SﾗヴWゲ SWﾉ CAEM Wﾐ ﾉ;ゲ ﾐ┌W┗;ゲ ｷﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ

FOTOぎ Aﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ SW LﾉWｷS; っ AIデ┌;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; OSJC Wﾐ Wﾉ A┌Sｷデﾗヴｷ

El Centre d’Art d’Època 
Moderna amplía sus 
instalaciones en el Parc 
Cientíic i Tecnològic

LﾉWｷS; ヮ;ヴピIｷヮ; Wﾐ Wﾉ 
けAヮヴﾗヮ; LﾉWｷS;げ Iﾗﾐ IｷﾐIﾗ 
Wケ┌ｷヮ;ﾏｷWﾐデﾗゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ

centros que trabajan con perso-
nas con discapacidad intelectual 
ﾗ iゲｷI;が デWヴIWヴ; WS;Sが Wﾐ ヮヴｷ┗;-
ción de libertad, inmigración, in-
fancia y adolescencia, drogode-
ヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ ┞ IﾗﾉWIピ┗ﾗゲ Wﾐ ヴｷWゲｪﾗ 
SW W┝Iﾉ┌ゲｷﾙﾐく  EﾐデヴW ﾉ;ゲ ｷﾐｷIｷ;ピ┗;ゲ 
que tendrán lugar en los equipa-
mientos de Lleida cabe destacar 

┌ﾐ T;ゲデ SW ﾉ; J┌ﾉｷ< C;ヴHﾗﾐWﾉﾉ Wﾐ 
Wﾉ A┌Sｷデﾗヴｷが Wﾉ WゲヮWIデ=I┌ﾉﾗ His-

tory of Rock en la Llotja y el curso 
Educa amb l’Art en el Escorxador, 
que desde hace seis años se lleva 
a cabo en Barcelona  y que este 
año, coincidiendo con la primera 
ゲWﾏ;ﾐ; SW Aヮヴﾗヮ; C┌ﾉデ┌ヴ;が ゲW IW-
lebrará por primera vez en Lleida.



“La cultura ha de ser 
accessible a tota la societat, 

sense excepcions”

SÒNIA GAINZA | Directora del ‘Apropa Cultura’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Del 26 d’octubre a l’1 de novembre se celebra 
arreu de Catalunya la primera Setmana Apropa 
C┌ﾉデ┌ヴ;く AﾏH ;ケ┌Wゲデ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; Wゲ ┗ﾗﾉ ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデ-
zar la societat sobre la importància de l’accés a la 
cultura de les persones que més ho necessiten. 
Per això, els 55 equipaments que formen part del 
programa Apropa Cultura per a la inclusió han 
organitzat una setmana 
Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ ｷ ヮヴﾗヮﾗゲデWゲ I┌ﾉ-
turals, algunes dissenyades 
especialment per aquesta 
ocasió, per donar visibili-
tat a la tasca que realitzen 
durant tot l’any de la mà 
d’Apropa Cultura. Les ac-
ピ┗ｷデ;デゲ ゲﾙﾐ ﾏﾗﾉデ Sｷ┗WヴゲWゲ ｷ 
van dirigides a les persones 
;デWゲWゲ ヮWヴ ﾉWゲ Wﾐピデ;デゲ ゲﾗIｷ-
als. La Sònia Gainza n´és la 
directora. 

Cﾗﾏ ┗; ﾐXｷ┝Wヴ ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ-

va?

L’Apropa és un programa 
que va néixer sota l’empara de l’Auditori de Barce-
lona al 2006. Vam començar amb 15 associacions i 
ara ja comptem amb més de 55 equipaments.
I per què va nèixer?

És la unió d’esforços dels equipaments culturals de 
C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;く Eゲ デヴ;Iデ; Sげ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; ケ┌W ┌ﾐWｷ┝ デW;-
デヴWゲが ;┌Sｷデﾗヴｷゲが ﾏ┌ゲW┌ゲ ｷ aWゲピ┗;ﾉゲ ;ﾏH ﾉWゲ Wﾐピデ;デゲ 
del sector social, per fer la cultura accessible a tot-
hom. Actualment, hi ha 1.500 centres socials regis-

trats i la temporada passada més de 20.000 perso-
nes van gaudir de les propostes culturals d’Apropa 
Cultura. Creiem que respon a una necessitat que la 
cultura s’apropi a tothom i tothom a la cultura, de 
manera bidireccional. No es tracta de cap progra-
ﾏ; I;ヴｷデ;ピ┌く
Aquest any a Lleida hi ha 5 equipaments que hi 

ヮ;ヴピIｷヮWﾐく
Exacte. A l’Apropa perta-
nyen La Llotja, el Teatre de 
l’Escorxador, el Centre d’Art 
la Panera, l’Auditori Enric 
Granados, i el Caixaforum. 
Tots cinc han organitzat vi-
ゲｷデWゲ ｷ ;Iピ┗ｷデ;デゲ Sｷﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗ-
gamació habitual i d’altres 
d’extraordinàries.
Quines destacaria?

Avui, per exemple, a la Llot-
ja ve la Fundació Privada 
Llersis, amb discapacitats 
intel·lectuals, per veure 
History of Rock. Al grup que 
vindrà se li ha organitzat 

┌ﾐ; デヴﾗH;S; ;ﾏH ﾉげ;ヴピゲデ;く A ﾏYゲが SWﾏ< Sｷゲゲ;HデWが 
a l’Escorxador, s’organitza el curs Educa amb l’Art, 
que des de fa 6 anys es feia només a Barcelona i 
aquest any, per primera vegada, també a Lleida, 
coincidint amb la primera setmana Apropa Cultu-
ヴ;く NげWゲデWﾏ ﾏﾗﾉデ ゲ;ピゲaWデゲく
TｷﾐSヴ< Iﾗﾐピﾐ┌ｼデ;デい 
Esperem que sí. Estem tenint molt bon retorn. Ani-
mem el territori que s’hi sumi. 

Menys carn

L’organisme humà, en tant que 
omnívor, no està dissenyat per 
menjar carn a diari, sinó ocasi-
onalment. A més, sobretot, al 
greix és on es concentren les 
substàncies tòxiques que s’ha-
gin ingerit. Pensem en els me-
SｷI;ﾏWﾐデゲが Iﾗﾏ Wﾉゲ ;ﾐピHｷﾘピIゲが 
que acumulem en nodrir-nos 
amb carn d’animals criats de 
aﾗヴﾏ; ｷﾐデWﾐゲｷ┗;く Sﾗﾉゲ Wﾉ HWゲピ;ヴ 
de la ramaderia ecològica gau-
deix d’un benestar superior a 
la resta: té una major espe-
rança de vida, gaudeix de més 
espai vital i d’una alimentació 
més sana. Així, per exemple, 
no es pot péixer amb pinso 
transgènic i els medicaments 
que pot rebre estan molt més 
controlats. Actualment, l’Or-
ganització Mundial de la Sa-
ﾉ┌デ ;gヴﾏ; ケ┌W ﾏWﾐﾃ;ヴ I;ヴﾐゲ 

processades (salsitxes, pernil, 
hamburgueses, bacó, embo-
ピデゲぶ I;┌ゲ; I<ﾐIWヴ SW Iﾘﾉﾗﾐく 
L’OMS situa les carns proces-
sades en el nivell 1 de risc, el 
mateix nivell que el del tabac, 
l’alcohol, l’arsènic i el asbestos. 
Mentre que les carns roges se 
situen només un nivell per so-
ta, on coincideixen amb el gli-
fosat, un herbicida. En aquest 
cas, s’han trobat associacions 
;ﾏH Wﾉ I<ﾐIWヴ SげｷﾐデWゲピﾐゲが ヮ<ﾐ-
crees i pròstata. Per tant, pesi 
a qui pesi, cal reduir el con-
sum de carn, perquè el sacri-
gIｷ Sげ┌ﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉ ｴ;┌ヴｷ; SW ゲWヴ 
un ritual estrany i no pas una 
ヴ┌ピﾐ; ヮヴﾘヮｷ; SW ゲ<SｷIゲく

El curs ‘Educa en l’Art’ es 
fa a Lleida per primer cop, 
coincidint amb la primera 

setmana de l’Apropa 

L’OMS situa les 
carns processades 
en el nivell 1 de 
risc, igual que el 
tabac o l’alcohol

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE DE 2015

Qui més qui menys cada cop s’ha 
d’esforçar més perquè a l’hora 
de fer convocatòries aquestes 
ピﾐｪ┌ｷﾐ ﾏYゲ X┝ｷデく Aｴｷヴ ; LﾉWｷS; Wﾐ 
vàrem viure un cas, quan a tra-
vés de les xarxes socials i amb el    
hashtag #EnsRoben es va voler 
anunciar una trobada a les sis de 
la tarda davant de l’estàtua d’Indí-
vil i Mandoni perquè, suposada-
ment i segons es feia córrer amb 
ｷﾏ;デｪWゲ ┗ｷ; T┘ｷ─Wヴ ｷ Wｴ;デゲAヮヮが 
havian estat sostrets del seu pe-
destal els dos cabdills ilergets.
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Pau Juvillà
Portaveu de la 
Crida-CUP

R. Fernández
Historiador - 
Rector de la UdL

Pedro de Palacio
Número 2 de 
Podemos Burgos

L’acord amb l’equip de govern de la 
Paeria permet alleugerir notable-
ment la pressió de l’IBI a famílies 
que viuen en entorns desfavorits, 
l’Horta i qui el paga amb el lloguer.

Premi Nacional d’Història d’Espanya 
amb l’obra C;デ;ﾉ┌ﾓ; ┞ Wﾉ ;Hゲﾗﾉ┌ピゲ-
mo borbónico, que analitza el perí-
ﾗSW SWゲ SW ﾉ; g SW ﾉ; G┌Wヴヴ; SW S┌I-
IWゲゲｷﾙ gﾐゲ ;ﾉ デヴｷﾗﾏa SWﾉ ﾉｷHWヴ;ﾉｷゲﾏWく

H; Sｷﾏｷピデ SW デﾗデゲ Wﾉゲ ゲW┌ゲ I<ヴヴWIゲ ;ﾉ 
ヮ;ヴピデ ｷ SWｷ┝;ヴ< ﾉげWゲIﾙ ; C;ゲデWﾉﾉ;どLﾉWﾙ 
en saber que va ser condemnat el 
2002 quan tenia 17 anys per abusar 
d’una nena a la que triplicava l’edat.

UCI DE LA 
NATURA 
David Colell
@DColellOrrit
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Teatre social, una fusió a l'alça d'art i compromís

URL: http://www.fannewsclub.cat/teatre-social-una-fusio-a-lalca-dart-i-compromis/
Pie de Foto: Europa Espanya Català
Autor: Alex Jover

Hi ha persones que entenen aquest tipus de teatre com aquell que parla sobre els conflictes socials. Altres
pensen que es refereix al teatre no professional que treballa amb discapacitats i que, per tant, es tracta dun
subgènere teatral especial, allunyat del que anem a veure al TNC o al Tívoli. Però el cert és que només veiem
la punta de liceberg sobre aquesta qüestió. En els últims anys, han aparegut a Catalunya noves organitzacions
i projectes en aquest àmbit que reivindiquen la importància de donar-hi visibilitat. Un clar exemple el brinda
ImpactaT Intervencions Teatrals.

Aquesta jove associació, des del 2006, treballa amb joves en risc dexclusió mitjançant el teatre de loprimit,
que consisteix a representar conflictes reals i convidar lespectador a formar part de lobra. Utilitzem el teatre
social com una eina per transformar conflictes de la nostra societat, explica Anna Caubet, una de les
fundadores dImpactaT. En primer lloc, selabora un taller per a joves en risc dexclusió social en què es crea
lobra. El resultat dels tallers és Delimitam, una representació de la peça en un espai teatral. Tot seguit, es
realitza un fòrum per reflexionar sobre el que sha explicat en lobra. Els joves que hi participen tenen
loportunitat dexpressar i alliberar-se de les seves opressions. Així mateix, lespectador pot reflexionar sobre
problemes que, directament o indirectament, també lafecten.

El teatre que fa Femarec té un valor social afegit i, per tant, hauria de tenir més visibilitat.Gloria Rognoni,
directora de la companyia teatral Femarec

Representar en grans teatres no es troba dins dels objectius dImpactaT. Tal com la fundadora destaca: El
circuit teatral no és important, el que realment ens interessa és la reflexió. En aquest sentit, la missió de la
companyia de teatre Femarec és ben diferent. La seva directora, Glòria Rognoni, afirma que el teatre que fa
Femarec té un valor social afegit i, per tant, hauria de tenir més visibilitat. Rognoni dirigeix un grup de
treballadors de Femarec amb discapacitats psíquiques, que actuen en petits teatres del territori català.

Si bé és cert que les obres creades per Femarec no són professionals, la directora assegura que limpacte sobre
el públic el fan necessari en làmbit cultural. Tanmateix, no totes les institucions giren lesquena al teatre
social. De fet, el 2006 va néixer Apropa Cultura, un projecte que apropa la cultura a persones amb risc
d'exclusió gràcies a la col·laboració de grans entitats culturals de Catalunya.

El teatre social comprèn tantes temàtiques com conflictes socials i, en conseqüència, intentar copsar-lo en
una sola definició és impossible. Però el que sí tenen en comú totes les organitzacions que el promouen és la
utilització del teatre com a eina per reflexionar i transformar la societat.

Contrast

Desembre 3 - Teatre de lAliança

La companyia de teatre Femarec actua, el proper 3 de desembre, al Teatre de lAliança de Poblenou amb lobra
Contrast. Amb moments còmics i daltres més durs, la nova obra de Femarec parla amb sinceritat sobre les
diferències i contrastos dambients, persones, sentiments i capacitats. Enguany lespectacle serà gratuït.

Delimita'm

Maig 2016 - Sala Barts

Un espectacle sense la voluntat de ser-ho. Lorganització ImpactaT Intervencions Teatrals presenta la propera
sessió de Deslimitam, una obra dedicada al teatre de loprimit, interpretada per joves en risc dexclusió social.
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El 1983, el fotògraf Jordi
Mestre i Vergés i el redac-
tor Xavier Martí i Ylla van
fer un ampli reportatge so-
bre els centenars de tem-
porers que sortien de l’es-
tació de València cap a la
verema al sud de França, a
la zona de Besiers, que es
va publicar durant tres
dies seguits a El Periódico,
el diari en què Mestre (Gi-
rona, 1953) treballava des
del primer número. Mes-
tre i Martí van acompa-
nyar els temporers des del
seu poble d’origen, mentre
famílies senceres afecta-
des l’any anterior per la
pantanada de Tous feien
els tràmits i preparaven
les maletes per viatjar a
França, en un tren borre-
guer que, després de diver-
ses parades a Figueres o a
la frontera, trigava tot un
dia a arribar al seu destí,
on esperava una feina ben
dura, de sol a sol.

Més de 30 anys després,
Jordi Mestre inaugura
avui a les 19.30 h a la Casa
de Cultura de Girona l’ex-
posició La verema dels 80.
Una emigració civilitza-
da, formada per unes vui-
tanta imatges d’aquell re-
portatge. Emigració civi-
litzada? No ho veien així
en aquell moment Mestre i
Martí –autor dels textos
del catàleg–, que el 1983
consideraven que estaven
fent la crònica d’una emi-
gració que pensaven “que

passaria aviat a la histò-
ria”, perquè algun dia les
persones viatjarien en mi-
llors condicions per gua-
nyar-se la vida dignament.
Com diu Mestre en el ma-
nifest que obre l’exposició,
suposaven que el que vi-
vien “era un dels darrers
vestigis d’un temps caduc
que seria superat per una
època en què els treballa-
dors viurien molt millor”.
El temps no els ha donat la
raó, al contrari: “Més de
trenta anys després, la si-
tuació dels emigrants que
vénen a casa nostra és pit-
jor que la dels de la cadena
al coll i cap a Amèrica.” Els
temporers que retrata La
verema dels 80 “treballa-
ven durament, però co-
braven bé, amb el corres-
ponent contracte i assegu-
rança”. No es pot dir que
hàgim progressat gaire.

L’exposició, que es pot
visitar fins al 18 de desem-
bre i té vocació itinerant,
s’obre amb una pantalla
en què es reprodueixen
imatges d’altres treballs
de Jordi Mestre, un fotò-
graf amb més de 40 anys
de trajectòria professional
que ara està a l’atur, per-
què les retallades han
afectat també els instituts
universitaris per als quals
treballava com a docu-
mentalista d’Atapuerca i
altres importants jaci-
ments arqueològics. Mes-
tre, que també va ser cap
de fotografia de l’Avui, té
un arxiu de més de
300.000 fotografies, que
no sembla interessar a cap
institució catalana. “És un
bé patrimonial meu. Si el
vull cremar a la plaça pú-
blica, ho faré, i si el vull
vendre a Salamanca, tam-
bé. Una vegada, un alt fun-
cionari molt ben pagat em
va dir molt a prop d’aquí:
«En 25 anys, jo no he pagat
mai res a cap autor.» I ho
deia ben orgullós, quan li
hauria d’haver caigut la
cara de vergonya”, diu. ■

L’odissea “civilitzada” dels
temporers, 30 anys després
a El fotoperiodista gironí Jordi Mestre inaugura avui a la Casa de Cultura l’exposició ‘La verema
dels 80’ a Denuncia el desinterès institucional per preservar el seu arxiu de més de 300.000 fotos

Xavier Castillón
GIRONA

Jordi Mestre, ahir, a l’exposició que s’inaugurarà aquest vespre a la Casa de Cultura de Girona, i a baix dos fragments de dues de
les fotografies que s’hi exposen: ‘La duana’ i ‘Passa-la!’ ■ JOAN SABATER / J. MESTRE

L’escriptor, editor i profes-
sor de filosofia de la Uni-
versitat de Girona Oriol
Ponsatí-Murlà (Figueres,
1978), amb la novel·la cur-
ta Totes les estacions de
França (Empúries), és el
guanyador de la novena

edició del premi Setè Cel
de Salt a la millor obra nar-
rativa publicada al llarg del
2014. El jurat del premi,
reunit el 16 d’octubre pas-
sat, va escollir per unani-
mitat l’obra de Ponsatí-
Murlà entre cinc finalis-
tes, escollides entre les
obres més votades pels lec-
tors de les biblioteques pú-

bliques i els clubs de lectu-
ra de Salt. Les altres selec-
cionades eren Silenci a
taula, de Cristina Garcia;
Les dones de la Principal,
de Lluís Llach; La setena
vida de Kaspar Schwarz,
de Carles Pradas, i Esbor-
raràs les teves petjades,
de Xevi Sala. Totes les es-
tacions de França, amb la
qual va guanyar el premi
Just M. Casero el 2013, és
la primera obra de ficció
d’Oriol Ponsatí-Murlà.

El lliurament del premi,
dotat amb 3.000 euros,
tindrà lloc a la biblioteca Iu
Bohigas de Salt el dia 13 de
novembre. ■

Ponsatí-Murlà rep el
Setè Cel per ‘Totes les
estacions de França’

Redacció
SALT

Oriol Ponsatí-Murlà va
rebre l Casero per aquesta
obra ■ LLUÍS SERRAT

L’Auditori, el Teatre Muni-
cipal de Girona i Tempora-
da Alta són alguns dels 55
equipaments i festivals
d’arreu del país que s’han
adherit a la primera Set-
mana Apropa Cultura, per
promoure l’accés a la cul-
tura dels col·lectius amb
risc d’exclusió social. L’Au-
ditori destinarà a aquest

projecte solidari part de la
recaptació del concert de
Sant Narcís de la Principal
de la Bisbal, i Temporada
Alta hi aportarà tota la re-
captació de l’espectacle
Made in Girona: political
mother, el 6 de desembre a
l’Auditori. A més, els equi-
paments gironins oferei-
xen entrades a un preu
màxim de tres euros per
als col·lectius membres del
programa. ■

Redacció
GIRONA

La Setmana Apropa
Cultura, a Girona
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Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
a 290 persones. Autoliv fabri-
ca cinturons de seguretat per
a vehicles i forma part de les
nombroses empreses del
clúster de l’automòbil. La seva
marxa se suma a la de Valeo,
segons va confirmar aquest
cap de setmana el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Ahir, i davant l’anunci
d’Autoliv, el sindicat UGT va
reclamar a l’empresa que es
repensi el tancament de la fà-
brica. A través d’un comuni-
cat, la central sindical va
apuntar que històricament la
plantilla d’Autoliv ha negociat
per aconseguir d’una manera
negociada càrregues de tre-
ball i nous productes. Per això,
creu que s’ha de treballar per
aconseguir de manera nego-
ciada que s’implantin mesu-
res per evitar el tancament
de la factoria. ■ REDACCIÓ

El termini
d’acceptació de
l’OPA d’Abertis
conclou avui

ECONOMIA

El termini d’acceptació de l’o-
ferta pública d’adquisicions
d’accions (OPA) que Abertis
ha llançat sobre el 6,5% del
seu capital conclou avui. Crite-
ria, el primer accionista del
grup d’Infraestructures, amb
un 24% del capital, i el Fons
CVC, que té el 8% de les acci-
ons, han manifestat que acu-
diran a l’oferta. En canvi, el
Grup Villar Mir, el segon accio-
nista, amb una participació del
16%, ja ha assegurat que no
s’acollirà a l’OPA de l’empresa
que presideix Salvador Alema-
ny [foto]. El preu de l’OPA és
de 15,7 euros per títol. ■ EP

Detecten algunes errades en
els tests de sucre que
utilitzen els diabètics

SOCIETAT

El Departament de Salut ha detectat set casos
en què a pacients de diabetis els va sortir un ni-
vell molt alt de sucre sense que el tinguessin.
La prova amb glucòmetre ofereix els resultats
en una tira que es torna reactiva en cas d’excés
de sucre. Salut no ha pogut detectar si la pre-
sumpta errada està a l’hora de valorar el nivell
de sucre o bé en la impressió de la tira reactiva
que avisa de l’excés. Salut ha posat en coneixe-
ment de l’Agència Espanyola del Medicament
les presumptes anomalies, perquè intenti fer-ne
algun estudi i alerti els fabricants. El conseller
de Salut, Boi Ruiz, va recomanar a tots els dia-
bètics que es facin la prova i els resulti positiva
que ho consultin al metge. ■ REDACCIÓ

El consum de ciment
s’estabilitza en mínims
en el tercer trimestre

ECONOMIA

El consum de ciment a Catalunya s’ha estabilit-
zat en mínims, si bé ha registrat un lleuger in-
crement de 3. 660 tones al setembre, de mane-
ra que la variació interanual es manté en un
8,5% de creixement després d’haver retrocedit
més d’un 80% en la crisi. Aquest mínim repunt
en el consum del ciment contrasta amb la con-
tracció de la producció, que s’ha reduït un
6,2% en els últims 12 mesos a causa de la cai-
guda d’un 4,1% en l’activitat exportadora, se-
gons va informar ahir Ciment Català. La situa-
ció de la indústria catalana va en paral·lel a la
del conjunt d’Espanya, on el consum ha crescut
un 5% l’últim any, dada que reflecteix l’estanca-
ment del sector. ■ REDACCIÓ
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Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
a 290 persones. Autoliv fabri-
ca cinturons de seguretat per
a vehicles i forma part de les
nombroses empreses del
clúster de l’automòbil. La seva
marxa se suma a la de Valeo,
segons va confirmar aquest
cap de setmana el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Ahir, i davant l’anunci
d’Autoliv, el sindicat UGT va
reclamar a l’empresa que es
repensi el tancament de la fà-
brica. A través d’un comuni-
cat, la central sindical va
apuntar que històricament la
plantilla d’Autoliv ha negociat
per aconseguir d’una manera
negociada càrregues de tre-
ball i nous productes. Per això,
creu que s’ha de treballar per
aconseguir de manera nego-
ciada que s’implantin mesu-
res per evitar el tancament
de la factoria. ■ REDACCIÓ

El termini
d’acceptació de
l’OPA d’Abertis
conclou avui

ECONOMIA

El termini d’acceptació de l’o-
ferta pública d’adquisicions
d’accions (OPA) que Abertis
ha llançat sobre el 6,5% del
seu capital conclou avui. Crite-
ria, el primer accionista del
grup d’Infraestructures, amb
un 24% del capital, i el Fons
CVC, que té el 8% de les acci-
ons, han manifestat que acu-
diran a l’oferta. En canvi, el
Grup Villar Mir, el segon accio-
nista, amb una participació del
16%, ja ha assegurat que no
s’acollirà a l’OPA de l’empresa
que presideix Salvador Alema-
ny [foto]. El preu de l’OPA és
de 15,7 euros per títol. ■ EP

Les entitats socials busquen més
complicitat de la ciutadania

SOCIETAT

Amb el lema Quan ens neces-
sites hi som, la Taula del Ter-
cer Sector, que aplega unes
3.000 entitats socials catala-
nes, posa en marxa una cam-
panya per mostrar el treball
que fan i alhora convida la ciu-
tania a implicar-s’hi. Algunes
de les maneres de portar a
terme aquesta implicació és
a través del voluntariat o
d’aportacions econòmiques.

La Taula recorda que en
temps de crisi, els entitats

s’han convertit en el gran ”co-
ixí social” i acompanyen dia a
dia moltes persones en situa-
ció o risc d’exclusió. El tercer
sector no deixa de créixer da-
vant l’evident augment també
de les necessitats: així, entre
2013 i 2014 s’han atès un
3,4% més de persones. Una
atenció que s’ha pogut aug-
mentar gràcies a un suport
també creixent tant de la ciu-
tadania com d’ajuntaments i
del govern, segons va infor-

mar ahir la Taula amb una no-
ta. Els ingressos van poder
augmentar entre 2013 i 2014
un 2,9% i es va aconseguir
invertir una tendència de re-
ducció contínua d’ingressos
dels anys anteriors. La crida
de les entitats, fe fet, és do-
ble: no només exigeixen una
solució urgent a les desigual-
tats i per defensar l’estat de
benestar als poders públics,
sinó també a cadascun dels
ciutadans.■ REDACCIÓ
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Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
a 290 persones. Autoliv fabri-
ca cinturons de seguretat per
a vehicles i forma part de les
nombroses empreses del
clúster de l’automòbil. La seva
marxa se suma a la de Valeo,
segons va confirmar aquest
cap de setmana el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Ahir, i davant l’anunci
d’Autoliv, el sindicat UGT va
reclamar a l’empresa que es
repensi el tancament de la fà-
brica. A través d’un comuni-
cat, la central sindical va
apuntar que històricament la
plantilla d’Autoliv ha negociat
per aconseguir d’una manera
negociada càrregues de tre-
ball i nous productes. Per això,
creu que s’ha de treballar per
aconseguir de manera nego-
ciada que s’implantin mesu-
res per evitar el tancament
de la factoria. ■ REDACCIÓ

El termini
d’acceptació de
l’OPA d’Abertis
conclou avui

ECONOMIA

El termini d’acceptació de l’o-
ferta pública d’adquisicions
d’accions (OPA) que Abertis
ha llançat sobre el 6,5% del
seu capital conclou avui. Crite-
ria, el primer accionista del
grup d’Infraestructures, amb
un 24% del capital, i el Fons
CVC, que té el 8% de les acci-
ons, han manifestat que acu-
diran a l’oferta. En canvi, el
Grup Villar Mir, el segon accio-
nista, amb una participació del
16%, ja ha assegurat que no
s’acollirà a l’OPA de l’empresa
que presideix Salvador Alema-
ny [foto]. El preu de l’OPA és
de 15,7 euros per títol. ■ EP

Les entitats socials busquen més
complicitat de la ciutadania

SOCIETAT

Amb el lema Quan ens neces-
sites hi som, la Taula del Ter-
cer Sector, que aplega unes
3.000 entitats socials catala-
nes, posa en marxa una cam-
panya per mostrar el treball
que fan i alhora convida la ciu-
tania a implicar-s’hi. Algunes
de les maneres de portar a
terme aquesta implicació és
a través del voluntariat o
d’aportacions econòmiques.

La Taula recorda que en
temps de crisi, els entitats

s’han convertit en el gran ”co-
ixí social” i acompanyen dia a
dia moltes persones en situa-
ció o risc d’exclusió. El tercer
sector no deixa de créixer da-
vant l’evident augment també
de les necessitats: així, entre
2013 i 2014 s’han atès un
3,4% més de persones. Una
atenció que s’ha pogut aug-
mentar gràcies a un suport
també creixent tant de la ciu-
tadania com d’ajuntaments i
del govern, segons va infor-

mar ahir la Taula amb una no-
ta. Els ingressos van poder
augmentar entre 2013 i 2014
un 2,9% i es va aconseguir
invertir una tendència de re-
ducció contínua d’ingressos
dels anys anteriors. La crida
de les entitats, fe fet, és do-
ble: no només exigeixen una
solució urgent a les desigual-
tats i per defensar l’estat de
benestar als poders públics,
sinó també a cadascun dels
ciutadans.■ REDACCIÓ
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Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
a 290 persones. Autoliv fabri-
ca cinturons de seguretat per
a vehicles i forma part de les
nombroses empreses del
clúster de l’automòbil. La seva
marxa se suma a la de Valeo,
segons va confirmar aquest
cap de setmana el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Ahir, i davant l’anunci
d’Autoliv, el sindicat UGT va
reclamar a l’empresa que es
repensi el tancament de la fà-
brica. A través d’un comuni-
cat, la central sindical va
apuntar que històricament la
plantilla d’Autoliv ha negociat
per aconseguir d’una manera
negociada càrregues de tre-
ball i nous productes. Per això,
creu que s’ha de treballar per
aconseguir de manera nego-
ciada que s’implantin mesu-
res per evitar el tancament
de la factoria. ■ REDACCIÓ

El termini
d’acceptació de
l’OPA d’Abertis
conclou avui

ECONOMIA

El termini d’acceptació de l’o-
ferta pública d’adquisicions
d’accions (OPA) que Abertis
ha llançat sobre el 6,5% del
seu capital conclou avui. Crite-
ria, el primer accionista del
grup d’Infraestructures, amb
un 24% del capital, i el Fons
CVC, que té el 8% de les acci-
ons, han manifestat que acu-
diran a l’oferta. En canvi, el
Grup Villar Mir, el segon accio-
nista, amb una participació del
16%, ja ha assegurat que no
s’acollirà a l’OPA de l’empresa
que presideix Salvador Alema-
ny [foto]. El preu de l’OPA és
de 15,7 euros per títol. ■ EP

Les entitats socials busquen més
complicitat de la ciutadania

SOCIETAT

Amb el lema Quan ens neces-
sites hi som, la Taula del Ter-
cer Sector, que aplega unes
3.000 entitats socials catala-
nes, posa en marxa una cam-
panya per mostrar el treball
que fan i alhora convida la ciu-
tania a implicar-s’hi. Algunes
de les maneres de portar a
terme aquesta implicació és
a través del voluntariat o
d’aportacions econòmiques.

La Taula recorda que en
temps de crisi, els entitats

s’han convertit en el gran ”co-
ixí social” i acompanyen dia a
dia moltes persones en situa-
ció o risc d’exclusió. El tercer
sector no deixa de créixer da-
vant l’evident augment també
de les necessitats: així, entre
2013 i 2014 s’han atès un
3,4% més de persones. Una
atenció que s’ha pogut aug-
mentar gràcies a un suport
també creixent tant de la ciu-
tadania com d’ajuntaments i
del govern, segons va infor-

mar ahir la Taula amb una no-
ta. Els ingressos van poder
augmentar entre 2013 i 2014
un 2,9% i es va aconseguir
invertir una tendència de re-
ducció contínua d’ingressos
dels anys anteriors. La crida
de les entitats, fe fet, és do-
ble: no només exigeixen una
solució urgent a les desigual-
tats i per defensar l’estat de
benestar als poders públics,
sinó també a cadascun dels
ciutadans.■ REDACCIÓ



EL PUNT AVUI
DIMARTS, 20 D’OCTUBRE DEL 201520 | Nacional |

Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
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Si algun concepte ha que-
dat demostrat en la varia-
da paleta de colors de la
dansa contemporània és
que no hi ha límits al movi-
ment. Des de la no-dansa a
l’acció social, de dansa
col·lectiva hi ha molt mar-
ge per emocionar des
d’questa disciplina. La
dansa integrada proposa
situar persones amb dife-
rents capacitats (invi-
dents, de mobilitat reduï-
da, amb paràlisi cere-
bral...) al centre de l’esce-
nari perquè ballin al cos-
tat dels ballarins conven-
cionals. Jordi Cortés n’és
un dels principals impul-
sors de des fa 7 anys, amb
diferents projectes a Alta
Realitat, però també Tho-
mas Noone, assessor de
dansa al SAT! que progra-
ma aquests espectacles
amb normalitat.

Des de fa uns mesos, el
Mercat de les Flors va pro-
posar a un ampli equip de
gent vinculada en aquest
treball a mirar de donar-hi
major visibilitat per de-
mostrar que, més enllà del
seu valor social (innega-
ble) també compleix una
interessant proposta artís-
tica. Amb el suport del Bri-
tish Council (el Regne Unit
és capdavantera a Europa
en dansa integrada), el
programa arrenca demà
divendres al Sant Andreu
Teatre (SAT!) amb Artifi-
cial things, l’última crea-
ció de Stopgap Dance
Company. Noone planteja,
una estona abans al pas-
seig Fabra i Puig (a tocar
del teatre) una acció de
carrer per trencar tots els
límits i prejudicis.

En els set anys de tre-
ball de fons de Jordi Cortés
ja ha aconseguit assentar

un taller setmanal a la Ro-
ca Umbert (Granollers),
una altra a la Caldera (di-
lluns, de 19 a 21h) i signar
una desena d’espectacles
que, ara, aspiren a accedir
a l’aparador internacio-
nal. Tindrà continuïtat?
Francesc Casadesús, di-
rector del Mercat de les
Flors, raona que, un cop
acabat, “caldrà preguntar-
nos què necessita llavors”
la dansa integrada.

Capacitats s’acaba
amb una altra representa-
ció. El treball del drama-
turg Alessandro Sciarro-
ni, que ha fet un muntatge
amb invidents. Aurora es
representarà al Mercat,
del 6 al 8 de novembre.
Sciarroni serà la setmana

abans per participar amb
tallers per a professionals.
Vinculat amb Apropa Cul-
tura, també es prepara un
taller per a membres d’en-
titats per a col·lectius amb
risc social. Capacitats
també proposa tres sèries
de dansa a la pantalla que
proposa vídeo coreografiat
de dansa integrada, però
també d’altres col·lectius
que fan balladors no pro-
fessionals i un fòrum espe-
cífic organitzat per l’Insti-
tut del Teatre. ■

A ‘Capacitats’, Barcelona
normalitza la dansa
integrada a la cartellera

Moure’s
sense
cap límit
J. Bordes
BARCELONA

Un dels grans reptes de ‘Capa-
citats’ és vincular els ballarins
d’IT Dansa amb els de dansa
integrada. La directora, Ca-
therine Allard, té clar que els
ballarins tenen molt a apren-
dre de l’experiència. De mo-
ment, ja els ha commogut ba-
llar per a espectadors disca-
pacitats. Fondre’s en una fun-
ció, pot ser molt revelador.

La coreografia ‘Artificial things’, que es representa al SAT! ■ CHRIS PARKES

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Laboratori de
formació amb
l’IT Dansa

‘Capacitats’
programa tallers
per a formadors
d’entitats de
col·lectius en
risc social
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Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Creu	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Filmoteca En aquest espai (plaça 
de Salvador Seguí, 1. 4 euros) hi 
coincideixen els cicles: 
3 Cinema	alemany	actual. Amb 
Las queridas hermanas, de 
Dominik	Graf. A les 18.30 hores. 
3 Festival	Gai	i	Lèsbic. Amb 
sessió de curtmetratges. 21.30 h. 
3 Dia	Mundial	del	Patrimoni	
Audiovisual. Projecció gratuïta d’El 
cinema documental artístic (17.00 h) 
i La pell cremada, de Josep	M.	
Forn (20.00 h).

‘El	documental	del	mes’	La 
biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 
programa La casa de la morera, de 
Sara	Ishaq. Plaça de Carmen 
Laforet, 11. 19.00 hores. Gratuït.

Cinefòrum Projecció d’Un 
banquete en la basura, amb la parti-
cipació de Tristram	Stuart i Paco	
Muñoz. Disseny Hub. Plaça de les 
Glòries, 37. 18.30 hores. Gratuït.

conFerències
Refugiats Acaba el cicle de debats 
Què passa al món?, organitzats pel 
Cidob, amb Com s’acull els refugiats 
que arribin?, amb Miguel	Pajares, 
Ignasi	Calbó i Elena	Sánchez-
Montijano. Elisabets, 12. A les 
18.30 hores.

‘La	dansa	no	fa	por’ El ballarí i 
coreògraf Ramon	Colomina 
parlarà sobre L’humor en la dansa. 
Biblioteca Gòtic. La Rambla, 30. A 
les 19.00 hores. Entrada lliure.

Música	Xerrada concert de Miquel	
Pujadó, que cantarà Charles	
Trenet. Llibreria Jaimes. València, 
318. 19.00 h. Gratuït.

Almogàvers Els almogàvers per 
mar i per terra, a càrrec d’Antonio	
Contreras i Alberto	Reche. 
Museu d’Història de Catalunya. Pla-
ça de Pau Vila, 3. 19.00 h. Gratuït.

Autoajuda Mónica	Fernández 
explicarà Los siete pasos para 
aumentar tu confianza. Casa del 
Llibre. Passeig de Gràcia, 62. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Vacunes	Reflexions entorn les 
vacunes, xerrada a càrrec del metge 
naturista Pedro	Ródenas. 
Biblioteca Sofia Barat. Girona, 64. A 
les 18.30 hores. Entrada lliure.

Santa	Coloma Cuidem el cuidador, 
amb Vicenç	Perelló, Luis	Javier	
Fuentes i Ferran	Nonell. Biblioteca 
Can Peixauet. Generalitat, 98. A les 
17.30 hores. Entrada lliure.

Cardedeu Dolors	Bramon 
pronunciarà la conferència L’islam i les 
dones. Centre de cultura. Rei en 
Jaume, 118. A les 19.00 hores.

exposicions
Fotografia La Nau Comanegra 
inaugura Collage(s), de Jordi	Pagès, 
inspirat en fotos d’Erika	Prüfert i la 
poesia de Walt	Whitman. Consell de 
Cent, 159. A les 19.30 hores.

jornades
‘Apropa	Cultura’ 55 equipaments 
culturals i festivals de tot Catalunya 
celebren al llarg de la setmana aquest 
esdeveniment, que inclou activitats i 
propostes culturals adreçades a 
persones ateses per les entitats 
socials. Vegeu la programació a: 
www.apropacultura.cat

Sant	Cugat	Al Festival de Poesia avui 
Va de versos, amb Estel	Solé i 
Marina	Tresserra acompanyades 
pel músic Jordi	Busquets. Biblioteca 
Volpelleres. Pau Muñoz, 3. 19.30 h.

llibres
Poesia La llibreria Documenta acull la 
presentació del poemari Alba al 
Vespre, de Carles	Duarte. Pau 
Claris, 144. A les 19.00 hores.

música
‘Clàssica	a	la	Reial	Acadèmia’	La 
força de la nostra música per a flauta i 
piano. Segles XX i XXI, amb Sara	
Bondi i Neus	Peris. Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Passeig 
d’Isabel II, 1. 20.00 h. 12 i 15 euros.

Tarragona

llibres
Clàssics Presentació de Dido para 
Eneas i El remo de Odiseo, de María	
García	Esperón. MNAT. Plaça del 
Rei, 5. A les 19.00 hores.

Girona

llibres
Música El Conservatori Isaac Albéniz 
acull la presentació d’Historia del 
violonchelo en Cataluña, de Josep	
Bassal i Jaume	Tortella. Gaspar 
Casal, 5. A les 20.00 hores.

Lleida

conFerències
Romànic Clara	Arbués i Jordi	
Abella parlaran sobre El romànic de 
les Valls d’Àneu i la dinamització del 
patrimoni. CaixaForum. Blondel, 3. A 
les 19.00 hores. Entrades :4 euros.
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É
s el principal laboratori de re-
cerca en física de partícules 
del món, un impressionant 

centre on científics d’arreu del món 
estudien de què està fet i com funci-
ona l’Univers. Es va fundar a Suïssa 
el 1954 i el seu nom és Organització 
Europea per a la Recerca Nuclear, 
encara que se’l coneix com a CERN. 
Una nova exposició a CosmoCaixa 
divulga les investigacions que es 
porten a terme en aquesta institu-
ció. Es titula Accelerant la ciència i té 
un doble objectiu: mostrar la utili-
tat que les seves troballes tenen per 
a la gent i fomentar les vocacions ci-
entífiques.
 Durant 60 anys, entre les parets 
del CERN s’ha discutit sobre les pro-
pietats d’aquests petits totxos de 
l’Univers que formen el nostre món 
i s’han dissenyat aparells que per-
meten veure’ls i caçar-los. Com el fa-
mós LHC, el gran col·lisionador, un 
anell subterrani de 27 quilòmetres 
de diàmetre que accelera partícules 
fins a velocitats pròximes a les de la 
llum de manera que col·lisionen en-
tre elles i simulen successos com el 
Big Bang, moment en el qual es van 
originar aquestes partícules que ho 
formen tot.
 La mostra obre la porta als pri-
mers minuts del nostre Cosmos, fa 
13.700 milions d’anys, i arriba fins 
a les investigacions més recents. A 
través de recursos audiovisuals i in-
teractius, el visitant es veu immers 
en un viatge en el qual podrà enten-
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BARCELONA

Els totxos de l’Univers

exposició 3 ‘acceleranT la ciència’

La mostra tracta sobre l’origen del Cosmos i la física de partícules. Pretén divulgar el 
treball del CERN i que la gent conegui què és i per a què serveix el gran col·lisionador.

33 Imatge de l’exposició ‘Accelerant la ciència’, que es pot visitar a CosmoCaixa fins al 10 de gener.

COSMOCAIXA

33	Isaac	Newton,	26.	De	dimarts	a	
diumenge,	de	10.00	a	20.00	h.	4	eu-
ros.	Fins	al	10	de	gener	del	2016.

Propostes Dimarts 27.10.2015

dre què va passar en aquells instants 
de l’expansió, conèixer partícules 
que viuen tot just unes fraccions de 
segon, saber de què està feta la matè-
ria, interactuar amb un model tridi-
mensional de LHC, veure a què es de-
diquen els investigadors del CERN 

i comprendre les aplicacions que 
la seva feina té en la vida real de la 
gent. H

Un sincrotró a la planta baixa
33	Just	a	sota	de	l’altell	on	s’exhi-
beix	‘Accelerant	la	ciència’	hi	ha	
Top	Ciència,	un	espai	que	Cosmo-
Caixa	va	posar	en	marxa	ara	fa	un	
any	per	tal	de	presentar	projectes	
punters	en	recerca	científica.	I	la	
casualitat	ha	volgut	que	aquesta	
sala	estigui	ocupada	ara	mateix	per	
una	petita	mostra	interactiva	sobre	
el	sincrotró	Alba,	que	és	una	cosa	
així	com	el	germà	petit	del	gran	col-
lisionador.

33	Alba	és	un	accelerador	de	partí-
cules	ubicat	al	campus	de	la	UAB.	
Produeix	llum	de	sincrotró,	que	
permet	visualitzar	qualsevol	es-
tructura	i	estudiar-ne	les	propie-
tats.	La	mostra	de	l’espai	Top	Cièn-
cia	proposa	una	visita	virtual	a	
aquest	accelerador	per	descobrir	
com	funciona	i	quines	són	les	múl-
tiples	aplicacions	de	la	seva	llum.	
L’exhibició	inclou	un	vídeo,	dos	
jocs	i	un	cronograma.

33 Uns joves, en la mostra dedicada al sincrotró Alba.

COSMOCAIXA



Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Creu	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Fnac Projeccions gratuïtes a: 
3Triangle. Contra la pared, cinta 
alemanya de Fatih	Akin. Plaça de 
Catalunya, 4. A les 18.00 hores. 
3L’Illa. El árbol, d’Ingmar	Julie	
Bertuccelli. Diagonal, 549. A les 
19.00 hores.

Bárcenas Sessió especial als cines 
Texas amb la projecció de la cinta B, 
de David	Ilundain, i col·loqui amb 
David	Fernàndez i Ventura	Pons. 
Bailèn, 205. 20.00 h. 3 euros.

Espanyol La Bibliomusicineteca 
inicia el cicle Cinema i Teatre amb la 
projecció de Don Juan Tenorio, 
dirigida per Alejandro	Perla el 
1952. Vila Vilà, 76. 19.00 h. Gratuït.

conFerències
Cine En el cicle Amb ulls de dona de 
l’Ateneu Barcelonès, trobada amb la 
cineasta Isabel	Coixet. La 
presentarà Maria	Àngels	Cabré. 
Canuda, 6. 19.00 hores. Gratuït.

Mozart	El periodista Marcel	
Gorgori pronunciarà la xerrada  
W.A. Mozart: la música que parla  
de l’argument. Biblioteca Clarà. Dr. 
Carulla, 22. 19.00 h. Entrada lliure.

Família Xerrada col·loqui L’autoritat 
parental positiva a càrrec del 
professor Pablo	Pascual	Sorribas. 
FIATC Assegurances. Diagonal, 
648. 18.30 h. Entrada lliure.

Europa Loretta	Napoleoni 
inaugura el cicle de conferències 
Què passa a Europa del Palau 
Macaya amb Una crítica de la 
política exterior europea en Oriente 
Medio. Passeig de Sant Joan, 108. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Autoajuda	Allibera i lidera la teva 
ment, a càrrec de Fernando	Recio. 
Espai Antoni Miró Peris. Plaça de 
Carme Monturiol, 10. A les 19.00 
hores. Entrada lliure.

Teatre Segueix el cicle El teatre i els 
set pecats capitals amb La peresa, a 
càrrec del director i professor de 
teatre Ignasi	Roda. Biblioteca Can 
Fabra. Segre, 24. 19.00 h. Gratuït.

Comerç	electrònic Vols muntar 
una botiga a internet?, per Marina	
Sala. Biblioteca La Sagrera. Camp 
del Ferro, 1. 17.00 hores. Gratuït.

Sant	Feliu	En la Setmana del Patri-
moni, diàleg El pas de la societat 
agrària a la industrial, amb Gemma	
Tribó i Àngel	Calvo. Centre d’Es-
tudis Comarcals. Estelí, 10. 19.00 h.

Fires
L’Hospitalet Mercat d’Art Solidari a 
benefici de la campanya de la Creu 
Roja per a l’alimentació infantil. TPK. 
Josep Tarradellas, 44. De 17.00 a 
20.00 hores. Entrada lliure.

jornades
‘Apropa	Cultura’ 55 equipaments 
culturals i festivals de tot Catalunya 
celebren al llarg de la setmana aquest 
esdeveniment, que inclou activitats i 
propostes culturals dirigides a 
persones ateses per les entitats 
socials. Vegeu-ne la programació a: 
www.apropacultura.cat

Sant	Cugat En el Festival de Poesia, 
avui espectacle De Nura a Ilercavònia, 
amb Montse	Castellà i Guiem	
Soldevila. Casa de Cultura. Castellví, 
8. A les 20.30 hores.

llibres
Sabadell Santi Vidal i Marina	
Llansana presentaran Una 
Constitució per a Catalunya. La Llar 
del Llibre. Sant Antoni, 20. 19.00 h.

TeaTre
Romea	Carles	Canut dirigeix  
quatre grans actors en la lectura 
dramatitzada de les Lletres de batalla, 
de Joanot	Martorell. Hospital, 51. A 
les 20.30 hores.

Tarragona

conFerències
Reus Inauguració de les jornades 
Esport, cultura i societat amb la 
conferència de Carles	Viñas La 
pàtria del futbol. La utilització del 
futbol com a eina política. Centre de 
Lectura. Major, 15. 19.30 hores.

Girona

FesTes
Banyoles S’acaba la festa major de 
Sant Martirià amb el concert Festa de 
la música per a cobla amb La	
Principal	de	la	Bisbal, Selvatana i 
Ciutat	de	Girona (pavelló de la 
Draga. 12.30 h), focs artificials (parc 
de la Draga. 20.00 hores) i concert 
L’altra cara amb Cor	de	Teatre 
(Barraques. 20.30 h).

Lleida

llibres
Tàrrega Presentació d’Els jueus 
catalans. La història que mai t’han 
explicat, de Manel	Forcano. Museu 
Comarcal de l’Urgell. Major, 11. A les 
20.30 hores. Entrada lliure.

U n camerino amb cinc toca-
dors, un espai buit però ple 
d’històries creat per Laura 

Clos, Closca, és l’antesala de l’exposi-
ció Actrius catalanes del segle XX, que 
s’inaugura aquest vespre al Palau 
Robert (19.30 h). Organitzada per la 
Generalitat i l’Institut del Teatre, la 
mostra ret homenatge a les grans da-
mes de l’escena catalana del segle 
passat i en revaloritza el protagonis-
me en un temps de transformacions 
i modernitat.
 A través de set àmbits temàtics, 
l’exposició s’aproxima a grans ac-
trius com Margarida Xirgu, Mary 
Santpere, Maria Matilde Almendros, 
Assumpció Balaguer, Montserrat 
Carulla, Carlota Soldevila, Núria 
Espert, Anna Lizaran, Rosa Novell, 
Emma Vilarasau i Vicky Peña, entre 
moltes altres.
 Aquest acostament s’efectua des 
de diverses perspectives. A través 
d’un calidoscopi de fotos i projecci-
ons que en reflecteixen els diferents 
registres. Amb les seves veus, testi-
moni directe de les seves opinions. 
Pels seus personatges, les imatges 
de grans fotògrafs, la rereguarda de 
la seva professió, el record deixat en 
la premsa i les il·lusions i connotaci-
ons que han representat en cada mo-
ment històric.   H
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L’escena en femení

exposició 3 acTriUs caTalanes del seGle xx

El Palau Robert posa en relleu el protagonisme de les dones en l’escena catalana 
del segle XX amb una mostra que es podrà visitar fins al març del 2016.

Propostes Dilluns 26.10.2015

33 Targeta postal de Margarida Xirgu; a la dreta, Rosa Maria Sardà en un muntatge que va estrenar el 1978.

COLITA / FONS MAE

33	Palau	Robert.	Passeig	de	Gràcia,	
107.	De	10.00	a	20.00	hores.	Gratuït.	
Fins	al	27	de	març	del	2016.

AMADEU MARINÉ / FONS MAE

52 rutes per la natura del país
33	Al	bosc	de	Santiga,	a	Barberà	
del	Vallès,	s’hi	va	organitzar	el	pri-
mer	itinerari	d’educació	ambiental	
de	Catalunya.	Va	ser	l’any	1975,	ara	
fa	just	40	anys.	Una	exposició	al	Pa-
lau	Robert	commemora	aquest	
aniversari.	Es	tracta	de	Camins de 
natura, itineraris vitals,	que	es	po-
drà	visitar	fins	al	31	de	gener	del	
2016.	Comissariada	per	Albert	Tor-
ras,	la	mostra	convida	a	reflexionar	
al	voltant	del	paper	que	juga	la	na-
tura	en	el	desenvolupament	de	les	
persones.

33	El	principal	atractiu	de	l’exposi-
ció	és	que	dóna	a	conèixer	els	iti-
neraris	d’educació	ambiental	que	
es	van	crear	a	Catalunya	seguint	
l’estela	del	pioner.	Amb	aquest	pro-
pòsit	ha	seleccionat	52	rutes	que	
recorren	diferents	punts	del	terri-
tori.	La	majoria	posen	en	relleu	els	
aspectes	naturals,	però	d’altres	
mostren	temes	culturals,	tecnolò-
gics	i	industrials.	Un	programa	de	
sortides	guiades	completa	l’ofer-
ta.	Són	gratuïtes,	però	amb	reser-
va	a:	caminsdenatura.cat

33 Els Aiguamolls de l’Empordà, en la mostra del Palau Robert.

JOSEP ESPINGULÉ
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Teléfonos
Emergencias	 112
Urgencias	médicas	 061
Cruz	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guardia	Urbana	 092
Policía	Nacional	 091
Bomberos-urgencias	 080
Inf.	ciudadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Cercanías	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeropuerto	 902.404.704
Inf.	puerto	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Áltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Filmoteca En este espacio (plaza 
de Salvador Seguí, 1. 4 euros) 
coinciden los ciclos: 
3 Cinema	alemany	actual. Con 
Las queridas hermanas, de 
Dominik	Graf. A las 18.30 horas. 
3 Festival	Gai	i	Lèsbic. Con sesión 
de cortometrajes. 21.30 horas. 
3 Día	Mundial	del	Patrimonio	
Audiovisual. Proyección gratuita 
de El cinema documental artístic 
(17.00 h) y La piel quemada, de 
Josep	Mª	Forn (20.00 h).

‘El	documental	del	mes’	La 
biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 
programa La casa de la morera, de 
Sara	Ishaq. Plaza de Carmen 
Laforet, 11. 19.00 horas. Gratuito.

Cinefórum Proyección de Un 
banquete en la basura, con la parti-
cipación de Tristram	Stuart y Paco	
Muñoz. Disseny Hub. Plaza de las 
Glòries, 37. 18.30 horas. Gratuito.

conFerencias
Refugiados Acaba el ciclo de 
debates Què passa al món?, 
organizados por el Cidob, con Com 
s’acull als refugiats que arriben?, 
con Miguel	Pajares, Ignasi	Calbó 
y Elena	Sánchez-Montijano. 
Elisabets, 12. A las 18.30 horas.

‘La	dansa	no	fa	por’ El bailarín y 
coreógrafo Ramon	Colomina 
hablará sobre L’humor en la dansa. 
Biblioteca Gòtic. La Rambla, 30. A 
las 19.00 horas. Entrada libre.

Música	Charla-concierto de 
Miquel	Pujadó, que cantará a 
Charles	Trenet. Librería Jaimes. 
València, 318. 19.00 h. Gratuito.

Almogávares Els almogàvers per 
mar i per terra, a cargo de Antonio	
Contreras y Alberto	Reche. 
Museu d’Història de Catalunya. Pla-
za de Pau Vila, 3. 19.00 h. Gratuito.

Autoayuda Mónica	Fernández 
explicará Los siete pasos para 
aumentar tu confianza. Casa del 
Llibre. Paseo de Gràcia, 62. A las 
19.00 horas. Entrada libre.

Vacunas	Reflexions entorn les 
vacunes, charla a cargo del médico 
naturista Pedro	Ródenas. 
Biblioteca Sofia Barat. Girona, 64. A 
las 18.30 horas. Entrada libre.

Santa	Coloma Cuidem el cuidador, 
con Vicenç	Perelló, Luis	Javier	
Fuentes y Ferran	Nonell. 
Biblioteca Can Peixauet. Generalitat, 
98. A las 17.30 horas. Entrada libre.

Cardedeu Dolors	Bramon 
pronunciará la conferencia L’islam i les 
dones. Centre de cultura. Rei en 
Jaume, 118. A las 19.00 horas.

exposiciones
Fotografía La Nau Comanegra 
inaugura Collage(s), de Jordi	Pagès, 
inspirado en fotos de Erika	Prüfert y 
la poesía de Walt	Whitman. Consell 
de Cent, 159. A las 19.30 horas.

jornadas
‘Apropa	Cultura’ 55 equipamientos 
culturales y festivales de toda 
Catalunya celebran a lo largo de la 
semana este evento, que incluye 
actividades y propuestas culturales 
dirigidas a personas atendidas por las 
entidades sociales. Ver la programa-
ción en: www.apropacultura.cat

Sant	Cugat	En el Festival de Poesia 
hoy Va de versos, con Estel	Solé y 
Marina	Tresserra acompañadas por 
el músico Jordi	Busquets. Biblioteca 
Volpelleres. Pau Muñoz, 3. 19.30 h.

libros
Poesía La librería Documenta acoge 
la presentación del poemario Alba al 
Vespre, de Carles	Duarte. Pau 
Claris, 144. A las 19.00 horas.

música
‘Clàssica	a	la	Reial	Acadèmia’	La 
força de la nostra música del segle XX 
i XX per a flauta i piano, con Sara	
Bondi y Neus	Peris. Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Paseo 
de Isabel II, 1. 20.00 h. 12 y 15 euros.

Tarragona

libros
Clásicos Presentación de Dido para 
Eneas y El remo de Odiseo, de María	
García	Esperón. MNAT. Plaza del 
Rei, 5. A las 19.00 horas.

Girona

libros
Música El Conservatorio Isaac 
Albéniz acoge la presentación de 
Historia del violonchelo en Cataluña, 
de Josep	Bassal y Jaume	Tortella. 
Gaspar Casal, 5. A las 20.00 horas.

Lleida

conFerencias
Románico Clara	Arbués y Jordi	
Abella hablarán sobre El romànic de 
les Valls d’Àneu i la dinamització del 
patrimoni. CaixaForum. Blondel, 3. A 
las 19.00 horas. Entradas :4 euros.
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E s el mayor laboratorio de in-
vestigación en física de partí-
culas del mundo, un impre-

sionante centro donde científicos de 
todo el mundo estudian de qué está 
hecho y cómo funciona el Universo. 
Se fundó en Suiza en 1954 y su nom-
bre es Organización Europea para la 
Investigación Nuclear, aunque se le 
conoce como CERN. Una nueva ex-
posición en CosmoCaixa divulga las 
investigaciones que se llevan a cabo 
en esta institución. Se titula Aceleran-
do la ciencia y tiene un doble objetivo: 
mostrar la utilidad que sus hallaz-
gos tienen para la gente y fomentar 
las vocaciones científicas.
 Durante 60 años, entre las pare-
des del CERN se ha discutido sobre 
las propiedades de esos pequeños la-
drillos del Universo que forman nues-
tro mundo y se han diseñado apara-
tos que permiten verlos y cazarlos. 
Como el famoso LHC, el gran colisio-
nador, un anillo subterráneo de 27 
kilómetros de diámetro que acelera 
partículas hasta velocidades próxi-
mas a las de la luz de forma que coli-
sionan entre sí y simulan sucesos co-
mo el Big Bang, momento en el que 
se originaron esas partículas que lo 
forman todo.
 La muestra abre la puerta a los 
primeros minutos de nuestro Cos-
mos, hace 13.700 millones de años, 
y llega hasta las investigaciones más 
recientes. A través de recursos audio-
visuales e interactivos, el visitante se 
ve inmerso en un viaje en el que po-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Los ladrillos del Universo

exposición 3 ‘acelerando la ciencia’

La muestra trata sobre el origen del Cosmos y la física de partículas. Busca divulgar el 
trabajo del CERN y que la gente conozca qué es y para qué sirve el gran colisionador.

33 Imagen de la exposición ‘Acelerando la ciencia’, que se puede visitar en CosmoCaixa hasta el 10 de enero.

COSMOCAIXA

33	Isaac	Newton,	26.	De	martes	a	do-
mingo,	de	10.00	a	20.00	h.	4	euros.	
Hasta	el	10	de	enero	del	2016.

Propuestas Martes 27.10. 2015

drá entender qué sucedió en aque-
llos instantes de la expansión, co-
nocer partículas que viven apenas 
unas fracciones de segundo, saber 
de qué está hecha la materia, inte-
ractuar con un modelo tridimensio-
nal de LHC, ver a qué se dedican los 

investigadores del CERN y compren-
der las aplicaciones que su trabajo 
tiene en la vida real de la gente. H

Un sincrotón en la planta baja
33	Justo	debajo	del	altillo	donde	se	
exhibe	‘Acelerando	la	ciencia’	se	
halla	Top	Ciència,	un	espacio	que	
CosmoCaixa	puso	en	marcha	hace	
un	año	para	presentar	proyectos	
punteros	en	investigación	científi-
ca.	Y	ha	querido	la	casualidad	que	
esa	sala	esté	ocupada	ahora	mis-
mo	por	una	pequeña	muestra	inte-
ractiva	sobre	el	sincrotón	Alba,	al-
go	así	como	el	hermano	pequeño	
del	gran	colisionador.

33	Alba	es	un	acelerador	de	partí-
culas	ubicado	en	el	campus	de	la	
UAB.	Produce	luz	de	sincrotón,que	
permite	visualizar	cualquier	es-
tructura	y	estudiar	sus	propieda-
des.	La	muestra	del	espacio	Top	
Ciència	propone	una	visita	virtual	a	
este	acelerador	para	descubrir	có-
mo	funciona	y	cuáles	son	las	múlti-
ples	aplicaciones	de	su	luz.	La	ex-
hibición	incluye	un	vídeo,	dos	jue-
gos	y	un	cronograma.

33 Unos jóvenes, en la muestra dedicada al sincrotón Alba.

COSMOCAIXA



Teléfonos
Emergencias	 112
Urgencias	médicas	 061
Cruz	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guardia	Urbana	 092
Policía	Nacional	 091
Bomberos-urgencias	 080
Inf.	ciudadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Cercanías	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeropuerto	 902.404.704
Inf.	puerto	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Áltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Fnac Proyecciones gratuitas en: 
3Triangle. Contra la pared, cinta 
alemana de Fatih	Akin. Plaza de 
Catalunya, 4. A las 18.00 horas. 
3L’Illa. El árbol, de Ingmar	Julie	
Bertuccelli. Diagonal, 549. A las 
19.00 horas.

Bárcenas Sesión especial en los 
cines Texas con el pase de la cinta 
B, de David	Ilundain, y coloquio 
con David	Fernàndez y Ventura	
Pons. Bailèn, 205. 20.00 h. 3 euros.

Español La Bibliomusicineteca 
inicia el ciclo Cinema i Teatre con la 
proyección de Don Juan Tenorio, 
dirigida por Alejandro	Perla en 
1952. Vila Vilà, 76. 19.00 h. Gratuito.

conFerencias
Cine En el ciclo Amb ulls de dona 
del Ateneu Barcelonès, encuentro 
con la cineasta Isabel	Coixet. 
Presentará Maria	Àngels	Cabré. 
Canuda, 6. 19.00 horas. Gratuito.

Mozart	El periodista Marcel	
Gorgori pronunciará la charla W.A. 
Mozart: la música que habla del 
argumento. Biblioteca Clarà. Dr. 
Carulla, 22. 19.00 h. Entrada libre.

Familia Charla-coloquio sobre La 
autoridad parental positiva a cargo 
del profesor Pablo	Pascual	
Sorribas. FIATC Seguros. Diago-
nal, 648. 18.30 horas. Entrada libre.

Europa Loretta	Napoleoni 
inaugura el ciclo de conferencias 
Què passa a Europa del Palau 
Macaya con Una crítica de la política 
exterior europea en Oriente Medio. 
Paseo de Sant Joan, 108. A las 
19.00 horas. Entrada libre.

Autoayuda	Allibera y lidera la teva 
ment, a cargo de Fernando	Recio. 
Espai Antoni Miró Peris. Plaza de 
Carme Monturiol, 10. A las 19.00 
horas. Entrada libre.

Teatro Sigue el ciclo El teatre i els 
set pecats capitals con La peresa, 
por el director y profesor de teatro 
Ignasi	Roda. Biblioteca Can Fabra. 
Segre, 24. 19.00 horas. Gratuito.

Comercio	electrónico Vols muntar 
una botiga a internet?, por Marina	
Sala. Biblioteca La Sagrera. Camp 
del Ferro, 1. 17.00 horas. Gratuito.

Sant	Feliu	En la Setmana del Patri-
moni, diálogo El pas de la societat 
agrària a la industrial, con Gemma	
Tribó y Àngel	Calvo. Centre d’Es-
tudis Comarcals. Estelí, 10. 19.00 h.

Ferias
L’Hospitalet Mercat d’Art Solidari a 
beneficio de la campaña de la Cruz 
Roja para la alimentación infantil. TPK. 
Josep Tarradellas, 44. De 17.00 a 
20.00 horas. Entrada libre.

jornadas
‘Apropa	Cultura’ 55 equipamientos 
culturales y festivales de toda 
Catalunya celebran a lo largo de la 
semana este evento, que incluye 
actividades y propuestas culturales 
dirigidas a personas atendidas por las 
entidades sociales. Ver la programa-
ción en: www.apropacultura.cat

Sant	Cugat En el Festival de Poesia, 
hoy espectáculo De Nura a 
Ilercavònia, con Montse	Castellà y 
Guiem	Soldevila. Casa de Cultura. 
Castellví, 8. A las 20.30 horas.

libros
Sabadell Santi Vidal y Marina	
Llansana presentarán Una 
Constitució per a Catalunya. La Llar 
del Llibre. Sant Antoni, 20. 19.00 h.

TeaTro
Romea	Carles	Canut dirige a cuatro 
grandes actores en la lectura 
dramatizada de las Lletres de batalla, 
de Joanot	Martorell. Hospital, 51. A 
las 20.30 horas.

Tarragona

conFerencias
Reus Inauguración de las jornadas 
Esport, cultura i societat con la 
conferencia de Carles	Viñas La 
pàtria del futbol. La utilització del 
futbol com a eina política. Centre de 
Lectura. Major, 15. 19.30 horas.

Girona

FiesTas
Banyoles Acaba la fiesta mayor de 
Sant Martirià con el concierto Festa 
de la música per a cobla con La	
Principal	de	la	Bisbal, Selvatana y 
Ciutat	de	Girona (pabellón de la 
Draga. 12.30 h), fuegos artificiales 
(parque de la Draga. 20.00 h) y 
concierto L’altra cara con Cor	de	
Teatre (Barraques. 20.30 h).

Lleida

libros
Tàrrega Presentación de Els jueus 
catalans. La història que mai t’han 
explicat, de Manel	Forcano. Museu 
Comarcal de l’Urgell. Major, 11. A las 
20.30 horas. Entrada libre.

U n camerino con cinco toca-
dores, un espacio vacío pero 
lleno de historias creado por 

Laura Clos, Closca, en la antesala de 
la exposición Actrices catalanas del si-
glo XX, que se inaugura hoy en el Pa-
lau Robert (19.30 h). Organizada por 
la Generalitat y el Institut del Teatre, 
la muestra rinde homenaje a las 
grandes damas de la escena catalana 
del siglo pasado y pone en valor su 
protagonismo en un tiempo de 
transformaciones y  modernidad.
 A través de siete ámbitos temá-
ticos, la exposición se aproxima a 
grandes actrices como Margari-
da Xirgu, Mary Santpere, Matilde 
Almendros, Assumpció Balaguer, 
Montserrat Carulla, Carlota Solde-
vila, Núria Espert, Anna Lizaran, Ro-
sa Novell, Emma Vilarasau y Vicky 
Peña, entre muchas otras.
 Este acercamiento se realiza des-
de varias perspectivas. A través de un 
calidoscopio de fotos y proyecciones 
que reflejan sus diferentes registros. 
Con sus voces, testimonio directo de 
sus opiniones. Por sus personajes, 
las imágenes de grandes fotógrafos, 
la retaguardia de su profesión, el re-
cuerdo dejado en la prensa y las ilu-
siones y connotaciones que han re-
presentado en cada momento histó-
rico.   H

EL	PERIÓDICO
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La escena en femenino

exposición 3 acTrices caTalanas del siGlo xx

El Palau Robert pone de relieve el protagonismo de las mujeres en la escena cata-
lana del siglo XX con una muestra que se podrá visitar hasta marzo del 2016.

Propuestas Lunes 26.10. 2015

33 Tarjeta postal de Margarida Xirgu; a la derecha, Rosa Maria Sardà en un montaje que estrenó en 1978.

COLITA / FONS MAE

33	Palau	Robert.	Paseo	de	Gràcia,	
107.	De	10.00	a	20.00	horas.	Gratuito.	
Hasta	el	27	de	marzo	del	2016.

AMADEU MARINÉ / FONS MAE

52 rutas por la naturaleza del país
33	En	el	bosque	de	Santiga,	en	Bar-
berà	del	Vallès,	se	organizó	el	pri-
mer	itinerario	de	educación	am-
biental	de	Catalunya.	Fue	en	1975,	
hace	ahora	40	años.	Una	exposi-
ción	en	el	Palau	Robert	conmemo-
ra	este	aniversario.	Se	trata	de	Ca-
mins de natura, itineraris vitals,	que	
se	podrá	visitar	hasta	el	31	de	ene-
ro	del	2016.	Comisariada	por	Albert	
Torras,	la	muestra	invita	a	reflexio-
nar	sobre	el	papel	que	juega	la	na-
turaleza	en	el	desarrollo	de	las	per-
sonas.

33	El	principal	atractivo	de	la	expo-
sición	es	que	da	a	conocer	los	itine-
rarios	de	educación	ambiental	que	
se	crearon	en	Catalunya	siguiendo	
la	estela	del	pionero.	Para	ello	ha	
seleccionado	52	rutas	que	recorren	
diferentes	puntos	del	territorio.	La	
mayoría	ponen	de	relieve	los	as-
pectos	naturales,	pero	otros	mues-
tran	temas	culturales,	tecnológi-
cos	e	industriales.	Un	programa	de	
salidas	guiadas	completa	la	oferta.	
Son	gratuitas,	pero	con	reserva	en:	
caminsdenatura.cat

33 Los Aiguamolls del Empordà, en la muestra del Palau Robert.

JOSEP ESPINGULÉ

LUNES 3726 DE OCTUBRE DEL 2015



53EL MUNDO. MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2015 

C  U  L  T  U  R  A

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 
«Cualquiera que tenga una discapa-
cidad, también tiene derecho a la 
cultura. Cuando yo voy a un espec-
táculo, me relajo, no pienso en mi 
discapacidad y sólo disfruto de lo 
que veo». No se puede decir más 
claro. Y lo cierto es que emociona, 
emociona hasta la médula, esta ver-
dad irrebatible que sale de labios de 
Jordi Cusell, usuario del Centre de 
Teràpia Ocupacional Aspace de Ba-
dalona, y uno de los más de 21.200 
beneficiarios –en cifras de la pasada 
temporada– del programa Apropa 
Cultura, una iniciativa que tiene por 
objeto facilitar el acceso a espectá-
culos y actividades culturales de to-
do tipo de los colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

Surgido en el seno de L’Auditori 
de Barcelona durante la temporada 
2006-07, el programa Apropa Cultu-
ra ha ido creciendo de manera im-
parable a lo largo de esta última dé-
cada, hasta el punto de que ya son 
55 los teatros, auditorios, festivales 
y museos de toda Cataluña los que 
se han sumado a la iniciativa, permi-
tiendo que aquéllos que más lo ne-
cesitan tengan la posibilidad de asis-
tir a más de un millar de espectácu-
los cada temporada. 

Ahora, todas las entidades involu-
cradas quieren dar un paso más en 
la consolidación de este proyecto y 
apuestan por dar más visibilidad y 
proyección pública a las actividades 
que se desarrollan a lo largo del año. 
Y para ello han decidido celebrar, 
conjuntamente, la primera Setmana 

Apropa Cultura, que del 26 de octu-
bre al 1 de noviembre, pondrá al al-
cance de los colectivos más necesi-
tados más de 200 actividades y pro-
puestas culturales, algunas de ellas 
diseñadas especialmente para la 
ocasión. 

Talleres, visitas guiadas, encuen-
tros entre los grupos sociales parti-
cipantes y los artistas y actividades 
de formación forman parte de la 
agenda de esta particular semana, 

durante la cual la mayoría de espa-
cios incrementará también el núme-
ro de localidades de su cartelera ha-
bitual, que a un precio máximo de 
tres euros pone al alcance de estos 
colectivos. 

Conciertos de la Orquestra 
Simfònica de Barcelona, la Banda 
Municipal o de la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de Caracas; un recital líri-
co del barítono alemán Christian 
Gerhaher; la ópera La flauta mági-

ca; espectáculos como Molt soroll 
per no res, Terra Baixa o Els veïns de 
dalt forman parte de la agenda de es-
ta especial semana que aspira a per-
petuarse en próximas temporadas.  

Asimismo, y a fin de concienciar 
aún más a la ciudadanía, se ha dise-
ñado un vídeo promocional que in-
cluye testimonios tan directos como 
el de Jordi Cusell. O el de su compa-
ñero de la Comunitat Terapèutica 
Rauxa, Jordi Liguerre, para el cual el 

programa Apropa Cul-
tura ofrece, en su caso, 
la «posibilidad de posi-
cionarnos en una vida 
sana, alejada de las 
drogas».  

Actualmente partici-
pan en el programa 
1.474 centros sociales 
que trabajan con perso-
nas con discapacidad 
física o intelectual; co-
lectivos de inmigrantes; 
centros de tercera 
edad, infancia o adoles-
cencia; drogodepen-
dientes; víctimas de vio-
lencia de género; y per-
sonas en situación de 
privación de libertad. 

Entre los equipa-
mientos que forman 
parte del programa 
Apropa Cultura se in-
cluyen todos los gran-
des equipamientos 
musicales y teatrales 
de la ciudad: L’Audito-
ri de Barcelona,  Palau 

de la Música Catalana, Gran Tea-
tre del Liceu, Teatre Nacional de 
Catalunya, Teatre Lliure y Mercat 
de les Flors. También están pre-
sentes el Mnac, el CCCB, el Mac-
ba, la Fundació Miró, el Museu Pi-
casso, el Museu de la Música y 
CaixaForum. Fuera ya de Barcelo-
na se incluyen también salas y au-
ditorios de Sant Cugat, Granollers, 
L’Hospitalet, Girona, Lleida y Man-
resa, entre otros.

BELÉN PARRA BARCELONA                                                              
Queda menos de un mes para que 
del 15 al 17 de noviembre abra sus 
puertas una nueva edición del 
Fòrum Gastronòmic de Girona, cita 
de referencia que este año tendrá el 
arroz como protagonista. Algunos de 
los mejores cocineros del programa 
de actividades como Paco Pérez, 
Nandu Jubany o Kiko Moya, centra-
rán sus ponencias y talleres en este 
ingrediente básico de la cultura me-
diterránea. En paralelo a las sesiones 
culinarias que requieren de inscrip-
ción, cinco restaurantes elaborarán 
diariamente diferentes recetas de es-
te plato en un amplio espacio reser-
vado para tal fin, del que se encarga-
rá el cocinero del restaurante Els Ti-
nars, Marc Gascons. El arroz, 

alimento principal de medio mundo, 
ejercerá asimismo de hilo conductor 
de todas las iniciativas que integran 
los tres días de congreso.   

En su 15ª edición, el Fòrum Gas-
tronòmic no sólo vuelve a sus oríge-
nes tras pasar por Barcelona en 2014 
sino que se vuelca con los profesio-
nales de Girona, ya sean pequeños 
productores, cocineros o empresas, 
en un claro alarde de la riqueza eno-
gastronómica del territorio. «El 
Fòrum es una oportunidad única pa-
ra demostrar el potencial que tiene la 
ciudad y su entorno en el conjunto 
de Cataluña», afirmó ayer Pep Palau, 
director del certamen. Se trata de no 
poner sólo el foco en El Celler de 
Can Roca sino de ampliar la cobertu-
ra a tantísimos otros restaurantes y 

profesionales que se reparten por to-
da la Costa Brava. Uno de los objeti-
vos del denominado Espai Arròs se-
rá el de potenciar la divulgación del 
arroz de la zona, así como las recetas 
más singulares de este plato tan pró-
ximo como desconocido. Durante la 
primera jornada del congreso se ce-
lebrará un concurso de arroces en el 
que cualquiera podrá participar. 

Junto a los profesionales de Giro-
na, los nombres más destacados de 
la escena gastronómica nacional 
desfilarán de domingo a martes por 
los distintos escenarios del Fòrum, 

que este año vuelve a ganar metros 
cuadrados de superficie. Cocineros 
como Jordi Cruz, los hermanos Ja-
vier y Sergio Torres, Ángel León, 
Carles Tejedor, Mateu Casañas, 
Eduard Xatruch y Oriol Castro, to-
dos con restaurante en Barcelona, 
pasarán también por el Fòrum, que 
en esta edición reconoce asimismo la 
labor de Carlo Petrini como impulsor 
del movimiento Slow Food.  

En representación de otras coci-
nas en auge, también visitarán Giro-
na los franceses Alexandre Mazzia y 
Christophe Comes; y los italianos 

Alessandro Negrini, Carmelo Chia-
ramonte y Pietro Leemann. 

Una de las particularidades del 
Fòrum Gastronòmic que lo diferen-
cian desde su creación hace más de 
15 años del resto de citas del mis-
mo género es su decidida apuesta 
tanto por el mundo dulce como por 
el del vino y el de la empresa. En 
este sentido, el congreso concentra 
todos los días actividades especiali-
zadas en cada uno de estos secto-
res, para las que cuenta con los 
nombres y las marcas más relevan-
tes de la actualidad. 

Los chefs Paco Pérez (izquierda) y Jordi Cruz (derecha) participarán en el Fòrum. SANTI COGOLLUDO

INICIATIVA SOLIDARIA 
 

TODOS AL TEATRO Y A LOS MUSEOS 
 

55 equipamientos se suman a la primera Setmana Apropa Cultura, dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social

Un concierto de L’Auditori en el marco del programa Apropa Cultura. EL MUNDO

GASTRONOMÍA ENCUENTRO 
 

NUEVA CREATIVIDAD Y 
ARROCES EN EL FÒRUM 
‘GASTRO’ DE GIRONA 
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La temporada passada en van fer ús 465 persones, a través d’entitats d’Osona i el Ripollès

Més de 1.700 espectadors en risc 
d’exclusió han entrat a L’Atlàntida 
gràcies al programa Apropa Cultura
Vic

Jordi Vilarrodà

Evaristo Moreno veu l’APM? 
a la tele “cada dimecres” i 
per això aquest divendres li 
fa una especial il·lusió haver 
anat a L’Atlàntida a veure 
APM? Show i, a més, conèi-
xer personalment en Peyu, 
protagonista de l’espectacle 
al costat de Manel Piñeiro, 
l’homo APM. Els seus motius 
no deuen ser gaire diferents 
dels de molts altres espec-
tadors que ompliran la Sala 
Ramon Montanyà. Però 
l’Evaristo potser no hauria 
vingut pel seu compte al 
teatre: és aquí amb un grup 
d’usuaris de la Fundació 
MAP de Ripoll, dedicada a 
l’atenció de persones amb 
discapacitat, que van acom-
panyats pels seus monitors. 
I això és gràcies al suport del 
programa Apropa Cultura, 
que fa possible que tinguin 
entrades a un cost mínim 
(3 euros) i amb una atenció 
especial. 

A la mateixa sessió hi ha 
usuaris del Centre Riudepe-
res de Sant Tomàs, i joves 
en risc d’exclusió del Centre 
Obert de Vic. En total, una 
trentena –algunes més de 
les que és habitual– perquè 
aquesta és la primera sessió 
de la Setmana Apropa Cultu-
ra. Fins al dia 1 de novembre, 
L’Atlàntida i 54 equipaments 
culturals més de Catalunya 
fan visible el seu compro-
mís amb un projecte social 
que vol garantir cultura a 
tots els públics. “Va néixer a 
l’Auditori, i L’Atlàntida vam 
ser dels primers de fora de 

Barcelona a entrar-hi, si no 
els primers”, recorda Lluís 
Vila d’Abadal, director de la 
Fundació L’Atlàntida. L’any 
passat van ser 465 persones 
les que se’n van beneficiar, “i 
volem que això vagi a més”. 
Ja no hi ha ningú que en que-
di al marge: “Devem haver 
arribat a tots els col·lectius 
que hi ha a la comarca”, diu 
Vila. 

La Fundació MAP és un 

dels més assidus de L’Atlàn-
tida i d’altres teatres gràcies 
a l’Apropa Cultura. “Som 
una de les entitats que hi 
participa des dels inicis”, diu 
Eva Córdoba, responsable de 
Cultura i Lleure de la institu-
ció ripollesa. “Al principi, ho 
anàvem a veure tot”. De mica 
en mica, han vist que va bé 
informar-se i saber què agra-
da més als usuaris, “quines 
són les seves aficions”. Han 

anat a L’Atlàntida, al Teatre 
Principal d’Olot, i també al 
Palau de la Música i al Tea-
tre Nacional de Catalunya. 
Aquesta sortida els agrada 
especialment, “perquè és 
l’oportunitat d’anar a un 
espai on les persones que 
tenim ateses potser no tin-
drien oportunitat d’accedir”. 
En el seu cas, a més d’espec-
tadors són actors: l’entitat té 
tres grups de teatre, “i ens 

Un berenar amb en Peyu
Vic “I tu abans de la funció et poses ner-
viós?”, “Quan vas començar a fer teatre?”, 
“Nosaltres també en fem, de teatre”... Peyu 
va contestar totes les preguntes dels espec-
tadors d’Apropa Cultura, en un berenar pre-
vi a l’APM? Show, divendres a L’Atlàntida. 
L’actor i showman de les Masies de Voltregà 

està portant aquest muntatge en paral·lel al 
nou espectacle iTime, estrenat al Teatre Cir-
vianum de Torelló i en temporada al Club 
Capitol de Barcelona. Prèviament també 
se’ls va oferir un tast de l’opereta El petit 
escuraxemeneies, de Benjamin Britten, que 
L’Atlàntida estrenarà el dia 27 de novem-
bre. 

nodrim del que veiem: és 
important veure teatre per 
després fer-ne”. L’Evaristo 
n’està orgullós: “A mi m’ho 
diuen, que sóc bon actor, i als 
companys també”. 

Però per damunt de tot, 
l’accés a la cultura és un acte 
d’igualtat: asseguts a la buta-
ca, quan s’apaguen els llums, 
tothom és igual. “Ciutadans 
de ple dret”, diu Eva Córdo-
ba”.  

Butaques 

x Tothom, 

nova acció

Vic

J.V.

La Setmana Apropa Cul-
tura va continuar dissab-
te amb el concert de La 
Locomotora Negra (més 
informació a la pàgina 18), 
al qual van assistir usuaris 
de l’entitat d’acollida El 
Tupí de Vic. Diumenge 
vinent, al musical El Petit 
Príncep, repetiran la 
Fundació MAP de Ripoll 
i també hi seran usuaris 
de Creu Roja d’Osona. 
Durant els més de quatre 
anys que L’Atlàntida porta 
adherida a Apropa Cultu-
ra, s’ha treballat amb tota 
mena de col·lectius dels 
àmbits de la discapacitat 
intel·lectual, la pobresa, la 
immigració, la infància i 
joventut en risc o la salut 
mental. “I els col·lectius 
d’Apropa Cultura són molt 
respectuosos amb el fet 
artístic”, explica Gemma 
Canadell, responsable de 
Màrqueting i Comunicació 
de L’Atlàntida.

Per complementar 
l’Apropa Cultura, L’Atlàn-
tida prepara una nova ini-
ciativa en coordinació amb 
l’àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Vic. 
Amb el nom de Butaques x 
Tothom, s’adreçarà a usu-
aris individuals, al marge 
d’entitats. I també tindran 
entrades a 3 euros. 

Jornada sobre la 
recerca etnològica, 
dijous a Manlleu

Manlleu El Museu del Ter 
acull aquest dijous la tercera 
jornada sobre recerca etnolò-
gica a la Catalunya Central. 
Entre les ponències de tema 
osonenc, destaquen les del 
molí fariner de Malars, el 
Grup de Recerca Local de 
Taradell, la Trencadansa 
de Prats de Lluçanès o la 
fàbrica i colònia de Gallifa. 
Les jornades tindran lloc en 
sessions de matí i tarda, i 
s’emmarquen en el programa 
Cultura Viva, de l’Observato-
ri del Patrimoni Etnològic.

Cicle de ‘poesia 
compartida’ al bar 
de L’Atlàntida

Vic El bar de L’Atlàntida va 
obrir dijous, amb la presèn-
cia de Núria Martínez-Vernis 
i Nacho López, el cicle Parau-
les Dites, que durant quatre 
dijous oferirà diàlegs entre 
poetes. Aquest dijous, a 2/4 
de 9 del vespre, els protago-
nistes seran Carles Dachs, de 
Santa Eugènia de Berga, i el 
seu nou llibre A dalt més alt 
(premi Maria Mercè Marçal 
2015), en diàleg amb el col-
lectiu Petit Tresor, creat per 
Stel·la Camacho i Germán 
Machado.

Vine a donar sang

En nom de totes
les persones que necessiten sang

OSONA - OCTUBRE

FOLGUEROLES

Divendres, 30, de 18 a 21h, 

Consultori Costat Antic 

Ajuntament, plaça Climent 

Campa Cardona, 1.

Ajuntament

de Camprodon
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en la sessió de data 29 d’octubre 

de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal 

reguladora del voluntariat i sotmetre-la a informació pública per un període 

de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el 

text de l’Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els 

dies feiners, entre les 9.00 i les 14.00 hores, durant el termini de trenta 

dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la 

Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament 

dins del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans 

que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà 

aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, 

tal com disposen l’article 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Camprodon, 19 d’octubre de 2015 

L’ALCALDE,

F. Xavier Sala i Pujol

Dilluns, 26 d’octubre de 2015

NOU9 CULTURA EL 17
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Més de 1.700 usuaris en risc d’exclusió hi han anat gràcies a Apropa Cultura

L’Atlàntida, a 3 euros

Vic

J.V.

Durant la passada tempora-
da, un total de 465 persones 
en risc d’exclusió social van 
fer ús del programa Apropa 
Cultura a L’Atlàntida. Des 
que Vic es va incorporar a 
aquesta iniciativa, ara fa 
quatre anys, han estat més 
de 1.700 els usuaris d’aques-
ta iniciativa, que permet 
accedir a espectacles al preu 
de 3 euros. Fins al dia 1 de 
novembre, L’Atlàntida i 54 
equipaments culturals més 
de tot Catalunya celebren 
la Setmana Apropa Cultu-
ra, que vol fer visible una 
iniciativa fins ara gairebé 
només coneguda pels seus 
usuaris. Dilluns passat es 
va presentar en un acte de 
l’Auditori de Barcelona, amb 
la presència del conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, i 
la vicepresidenta del govern, 
Neus Munté, a més de repre-
sentants de tots els equipa-
ments implicats.

La finalitat d’Apropa Cul-

M
A

Y
A

 Z
IR

K
U

S

La presentació de la Setmana Apropa Cultura, dilluns a l’Auditori de Barcelona

tura és que les persones en 
risc d’exclusió puguin gaudir 
de la cultura “amb un tracte 
igualitari amb la resta de 
públic”, segons la directora 
del programa, Sònia Gainza. 
En el cas de L’Atlàntida, això 

es concreta en un grup de 
localitats –fins a 15, segons 
les funcions– que estan “ben 
situades” i es reserven per 
a aquests usuaris, explica 
Gemma Canadell, cap de 
Comunicació. El contacte es 

fa a través d’entitats socials, 
tant d’Osona com d’altres 
llocs de Catalunya. “Primer 
se’ls expliquen els especta-
cles, i ells trien quin volen 
veure, vénen en grup amb 
monitors i se’ls fa una rebu-

da especial”, diu Canadell. 
Un cop a la butaca, però, no 
hi ha cap diferència amb la 
resta de públic. L’Auditori 
va ser el promotor d’aquesta 
iniciativa, i L’Atlàntida s’hi 
va acollir l’any 2011, en la 
seva primera temporada 
completa. 

TRES ESPECTACLES

La Setmana Apropa Cultura 
de L’Atlàntida inclou tres 
espectacles, començant per 
APM? Show, aquest diven-
dres, amb Peyu i l’homo APM 
Manel Piñeiro, al qual assis-
tiran usuaris de la Fundació 
MAP de Ripoll, el Centre 
Riudeperes de Sant Tomàs, 
el Centre Obert de Vic i la 
Llar Residència de Manlleu. 
Fins a 38 persones que seran 
convidades a berenar amb 
en Peyu i que també tindran 
la propina d’un petit concert 
de la Catmerata Orquestra 
de Cambra, que actua diu-
menge a L’Atlàntida (més 
informació a la pàgina 34). 
Dissabte, persones ateses pel 
menjador El Tupí gaudiran 
del concert de La Locomo-
tora Negra, i el dia de Tots 
Sants, usuaris del servei de 
lleure de la Fundació MAP 
i la Creu Roja assistiran al 
musical El Petit Príncep. 

Horari de 8 a 22h

C. Gallissà, 19

Tel. 93 883 23 04

www.labco.es

ANÀLISIS CLÍNIQUES
Microbiològiques, hematològiques, hormonals, bioquímiques, toxicològiques, 

immunològiques.

Tenim concert amb totes les mútues.

ANÀLISIS D’AIGUA
Certificat ISO-9001 per a anàlisis indicadores de potabilitat d’aigua.

Un centre de fisioteràpia destinat 

a tot tipus de persones

C. Portal de la 

Rambla, 3

1r pis, local 10

08500 VIC

93 888 15 14

Especialitzats en fisioteràpia traumatològica, 

esportiva, ginecològica i obstètrica i 

fisioestètica, entre altres.

Avançat mètode de diatèrmia que ens per-

met reduir molt el temps de recuperació.

Molt útil també en la rehabilitació del sòl 

pelvià i cicatrius per cesària. 

En el vessant estètic realitzem tractaments 

facials i corporals: reduir línies d’expressió, 

arrugues, bosses d’ulls, cel·lulitis, 

reafirmació muscular...

Otorinolaringòleg

Oïda - Nas - Gola
Adults i nens

93 885 50 19
C. Verdaguer, 28 - VIC

Dr. KHADER ATTAR

Divendres, 23 d’octubre de 2015

CULTURANOU9EL 33
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La temporada passada en van fer ús 465 persones, a través d’entitats d’Osona i el Ripollès

Més de 1.700 espectadors en risc 
d’exclusió han entrat a L’Atlàntida 
gràcies al programa Apropa Cultura
Vic

Jordi Vilarrodà

Evaristo Moreno veu l’APM? 
a la tele “cada dimecres” i 
per això aquest divendres li 
fa una especial il·lusió haver 
anat a L’Atlàntida a veure 
APM? Show i, a més, conèi-
xer personalment en Peyu, 
protagonista de l’espectacle 
al costat de Manel Piñeiro, 
l’homo APM. Els seus motius 
no deuen ser gaire diferents 
dels de molts altres espec-
tadors que ompliran la Sala 
Ramon Montanyà. Però 
l’Evaristo potser no hauria 
vingut pel seu compte al 
teatre: és aquí amb un grup 
d’usuaris de la Fundació 
MAP de Ripoll, dedicada a 
l’atenció de persones amb 
discapacitat, que van acom-
panyats pels seus monitors. 
I això és gràcies al suport del 
programa Apropa Cultura, 
que fa possible que tinguin 
entrades a un cost mínim 
(3 euros) i amb una atenció 
especial. 

A la mateixa sessió hi ha 
usuaris del Centre Riudepe-
res de Sant Tomàs, i joves 
en risc d’exclusió del Centre 
Obert de Vic. En total, una 
trentena –algunes més de 
les que és habitual– perquè 
aquesta és la primera sessió 
de la Setmana Apropa Cultu-
ra. Fins al dia 1 de novembre, 
L’Atlàntida i 54 equipaments 
culturals més de Catalunya 
fan visible el seu compro-
mís amb un projecte social 
que vol garantir cultura a 
tots els públics. “Va néixer a 
l’Auditori, i L’Atlàntida vam 
ser dels primers de fora de 

Barcelona a entrar-hi, si no 
els primers”, recorda Lluís 
Vila d’Abadal, director de la 
Fundació L’Atlàntida. L’any 
passat van ser 465 persones 
les que se’n van beneficiar, “i 
volem que això vagi a més”. 
Ja no hi ha ningú que en que-
di al marge: “Devem haver 
arribat a tots els col·lectius 
que hi ha a la comarca”, diu 
Vila. 

La Fundació MAP és un 

dels més assidus de L’Atlàn-
tida i d’altres teatres gràcies 
a l’Apropa Cultura. “Som 
una de les entitats que hi 
participa des dels inicis”, diu 
Eva Córdoba, responsable de 
Cultura i Lleure de la institu-
ció ripollesa. “Al principi, ho 
anàvem a veure tot”. De mica 
en mica, han vist que va bé 
informar-se i saber què agra-
da més als usuaris, “quines 
són les seves aficions”. Han 

anat a L’Atlàntida, al Teatre 
Principal d’Olot, i també al 
Palau de la Música i al Tea-
tre Nacional de Catalunya. 
Aquesta sortida els agrada 
especialment, “perquè és 
l’oportunitat d’anar a un 
espai on les persones que 
tenim ateses potser no tin-
drien oportunitat d’accedir”. 
En el seu cas, a més d’espec-
tadors són actors: l’entitat té 
tres grups de teatre, “i ens 

Un berenar amb en Peyu
Vic “I tu abans de la funció et poses ner-
viós?”, “Quan vas començar a fer teatre?”, 
“Nosaltres també en fem, de teatre”... Peyu 
va contestar totes les preguntes dels espec-
tadors d’Apropa Cultura, en un berenar pre-
vi a l’APM? Show, divendres a L’Atlàntida. 
L’actor i showman de les Masies de Voltregà 

està portant aquest muntatge en paral·lel al 
nou espectacle iTime, estrenat al Teatre Cir-
vianum de Torelló i en temporada al Club 
Capitol de Barcelona. Prèviament també 
se’ls va oferir un tast de l’opereta El petit 
escuraxemeneies, de Benjamin Britten, que 
L’Atlàntida estrenarà el dia 27 de novem-
bre. 

nodrim del que veiem: és 
important veure teatre per 
després fer-ne”. L’Evaristo 
n’està orgullós: “A mi m’ho 
diuen, que sóc bon actor, i als 
companys també”. 

Però per damunt de tot, 
l’accés a la cultura és un acte 
d’igualtat: asseguts a la buta-
ca, quan s’apaguen els llums, 
tothom és igual. “Ciutadans 
de ple dret”, diu Eva Córdo-
ba”.  

Butaques 

x Tothom, 

nova acció

Vic

J.V.

La Setmana Apropa Cul-
tura va continuar dissab-
te amb el concert de La 
Locomotora Negra (més 
informació a la pàgina 18), 
al qual van assistir usuaris 
de l’entitat d’acollida El 
Tupí de Vic. Diumenge 
vinent, al musical El Petit 
Príncep, repetiran la 
Fundació MAP de Ripoll 
i també hi seran usuaris 
de Creu Roja d’Osona. 
Durant els més de quatre 
anys que L’Atlàntida porta 
adherida a Apropa Cultu-
ra, s’ha treballat amb tota 
mena de col·lectius dels 
àmbits de la discapacitat 
intel·lectual, la pobresa, la 
immigració, la infància i 
joventut en risc o la salut 
mental. “I els col·lectius 
d’Apropa Cultura són molt 
respectuosos amb el fet 
artístic”, explica Gemma 
Canadell, responsable de 
Màrqueting i Comunicació 
de L’Atlàntida.

Per complementar 
l’Apropa Cultura, L’Atlàn-
tida prepara una nova ini-
ciativa en coordinació amb 
l’àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Vic. 
Amb el nom de Butaques x 
Tothom, s’adreçarà a usu-
aris individuals, al marge 
d’entitats. I també tindran 
entrades a 3 euros. 

Jornada sobre la 
recerca etnològica, 
dijous a Manlleu

Manlleu El Museu del Ter 
acull aquest dijous la tercera 
jornada sobre recerca etnolò-
gica a la Catalunya Central. 
Entre les ponències de tema 
osonenc, destaquen les del 
molí fariner de Malars, el 
Grup de Recerca Local de 
Taradell, la Trencadansa 
de Prats de Lluçanès o la 
fàbrica i colònia de Gallifa. 
Les jornades tindran lloc en 
sessions de matí i tarda, i 
s’emmarquen en el programa 
Cultura Viva, de l’Observato-
ri del Patrimoni Etnològic.

Cicle de ‘poesia 
compartida’ al bar 
de L’Atlàntida

Vic El bar de L’Atlàntida va 
obrir dijous, amb la presèn-
cia de Núria Martínez-Vernis 
i Nacho López, el cicle Parau-
les Dites, que durant quatre 
dijous oferirà diàlegs entre 
poetes. Aquest dijous, a 2/4 
de 9 del vespre, els protago-
nistes seran Carles Dachs, de 
Santa Eugènia de Berga, i el 
seu nou llibre A dalt més alt 
(premi Maria Mercè Marçal 
2015), en diàleg amb el col-
lectiu Petit Tresor, creat per 
Stel·la Camacho i Germán 
Machado.

Vine a donar sang

En nom de totes
les persones que necessiten sang

OSONA - OCTUBRE

FOLGUEROLES

Divendres, 30, de 18 a 21h, 

Consultori Costat Antic 

Ajuntament, plaça Climent 

Campa Cardona, 1.

Ajuntament

de Camprodon
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en la sessió de data 29 d’octubre 

de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal 

reguladora del voluntariat i sotmetre-la a informació pública per un període 

de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el 

text de l’Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els 

dies feiners, entre les 9.00 i les 14.00 hores, durant el termini de trenta 

dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la 

Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament 

dins del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans 

que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà 

aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, 

tal com disposen l’article 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Camprodon, 19 d’octubre de 2015 

L’ALCALDE,

F. Xavier Sala i Pujol

Dilluns, 26 d’octubre de 2015

NOU9 CULTURA EL 17
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Jordi Molet entrevista aquesta setmana al 7 
dies Francesc Homs, conseller de la Presidèn-
cia en funcions i candidat de CDC al Congrés 
de Diputats. També hi seran Joan Miquel Oli-
ver, excantant dels Antònia Font, que aquest 
divendres presenta a L’Atlàntida el seu disc 
en solitari, Pegasus; Martí Domínguez, que 
ha publicat el llibre La sega, ambientat en un 

poble de muntanya als anys cinquanta, i el 
periodista Jordi Martí i Font, que ha publicat 
el llibre En aquesta gran època... Les paraules 
són punys, sobre el llenguatge i el poder. El 7 
dies es fa des d’EL 9 TV i el passen prop d’una 
vintena de televisions locals de tot el país.

7 dies, divendres, 21.30 i 00.00; diumenge, 11.00

Francesc Homs i Joan Miquel 
Oliver seran al ‘7 dies’

A l’esquerra, Francesc Homs, conseller de la Presidència en funcions, i a la dreta, el cantant Joan Miquel Oliver

L’informatiu ‘Al dia’ 

Anna Parcet presenta l’informatiu que es fa 
des d’EL 9 TV per tot Catalunya.

Al dia, dissabte i diumenge, 21.30

‘Adolescents.cat’ 

El programa d’Ernest Codina i Roger Caran-
dell parla, entre altres, del Saló del Còmic. 

Adolescents.cat, dissabte, 12.00

Fira d’en Rocaguinarda a Olost 

El magazín 1món.cat farà diumenge connexi-
ons amb la Fira d’en Rocaguinarda d’Olost.

1món.cat, dissabte i diumenge, 18.00

Partit de Tercera Divisió 

Retransmissió en directe del partit de Tercera 
entre el Palamós i el Granollers. 

Futbol en joc, diumenge, 12.20

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

DIVENDRES, 6
 

06.30 EL 9 INFORMATIU.
07.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Magazín que s’emet en directe 

per EL 9 TV i EL 9 FM.

09.00 HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 L’ENTREVISTA.
12.30 BON COP DE ROCK.
13.30 112 EMERGÈNCIES.
13.45 LLIURES I IGUALS.
14.00 AL DIA MIGDIA.
14.30 EL 9 INFORMATIU.
15.00 BON COP DE ROCK.
16.00 AVENTURA’T.
16.30 TELÓ DE FONS.
17.00 EL 9 INFORMATIU.
17.30 BON COP DE ROCK.
18.30 AVENTURA’T.
19.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
VESPRE.
19.30 ESPORTS EN XARXA.
20.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL. Espai de reportatges. 

Aquesta setmana n’inclou un 

sobre la xarxa de boscos d’alt 

valor natural Sèlvans i també 

un sobre el projecte Apropa 

Cultura, que vol permetre 

que les persones amb risc 

d’exclusió social tinguin accés a 

la cultura.

20.30 EL 9 INFORMATIU. 
Informatiu comarcal. Presenta: 

Natàlia Peix.

21.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
21.30 7 DIES. Entrevista a 

Francesc Homs, conseller de 

la Presidència en funcions; 

Joan Miquel Oliver, excantant 

d’Antònia Font; Martí 

Domínguez, autor del llibre La 

sega, i Jordi Martí i Font, que ha 

publicat En aquesta gran època. 

Les paraules són punys.

23.00  EL 9 INFORMATIU.
23.30 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.00 7 DIES.
01.30 L’HORA D’ANGLÈS.
02.30 EL 9 INFORMATIU. 
Informatiu comarcal.

03.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL. Espai de reportatges. 

03.30 7 DIES.
05.00 EL 9 INFORMATIU.
05.30 112 EMERGÈNCIES.
05.45 LLIURES I IGUALS.
06.00 TELÓ DE FONS.

DISSABTE, 7

06.30 EL 9 INFORMATIU.
07.00 DOSOS AMUNT. 
Programa de castell.

07.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
08.00 112 EMERGÈNCIES.
08.15 LLIURES I IGUALS.
08.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL. Resum de 

les notícies més destacades de la 

setmana.

09.30 TEMPS AFEGIT. 
Entrevista al pilot de motos 

vigatà Marc Solà. 

11.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
12.00 DE BAT A BAT.
13.00 ADOLESCENTS.CAT. 
Programa, presentat per Roger 

Carandell i Ernest Codina, 

dedicat al públic més jove. 

Aquesta setmana parlen, entre 

altres, del Saló del Còmic. 

13.30 SOLISOMBRA.
14.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
15.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
15.30 DE BAT A BAT.
16.30 7 DIES.
18.00 1MÓN.CAT. Magazín en 

directe des d’Altafulla.

20.00 EN JOC.
21.30 AL DIA-CAP DE 
SETMANA. Informatiu 

presentat per Anna Parcet.

22.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
23.00 BON COP DE ROCK.
00.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.30 7 DIES.
02.00 TELÓ DE FONS.
02.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
03.00 BON COP DE ROCK.
04.00 112 EMERGÈNCIES.
04.15 LLIURES I IGUALS.
04.30 CARRETERES.
05.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
05.30 DE BAT A BAT.

DIUMENGE, 8

06.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL. Resum de 

les notícies més destacades del 

cap de setmana.

07.30 AVENTURA’T.
08.00 DE TEE A GREEN.
08.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
09.30 DE BAT A BAT. Espai de 

tertúlia.

10.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
11.00 7 DIES.
12.25 FUTBOL EN JOC. 

Retransmissió en directe del 

partit de Tercera Divisió que 

enfrontarà el Palamós amb el 

Granollers.

14.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
15.30 ANGLE OBERT. Entrevista 

a Lluís Verdaguer, alcalde 

de Taradell, i la regidora de 

Manlleu Marta Alsina.

17.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
17.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
18.00 1MÓN.CAT. Magazín 

en directe des de Sant Feliu de 

Guíxols. 

20.00 EN JOC.
21.30 AL DIA-CAP DE 
SETMANA. Informatiu 

presentat per Anna Parcet.

22.00 7 DIES. Espai 

d’entrevistes. Presenta: Jordi 

Molet.

23.30 CARRETERES. Programa 

que recull històries relacionades 

amb les carreteres més 

importants del país. Aquesta 

setmana dedicat a la C-32.

00.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
01.30 BON COP DE ROCK.
02.30 ANGLE OBERT.
04.00 DE BAT A BAT.
05.00 CARRETERES.
05.30 112 EMERGÈNCIES.
05.45 LLIURES I IGUALS.

Boscos d’alt valor i projecte  

per apropar la cultura

La 7mana inclou un reportatge sobre Sèlvans, 
una xarxa de boscos d’alt valor natural, de la 

qual forma part la Grevolosa. També inclou un 
reportatge sobre el projecte Apropa Cultura, 
que vol acostar la cultura a persones amb risc 
d’exclusió social. 

7 dies, divendres, 21.30

Divendres, 6 de novembre de 2015

NOU9 EL 9 TV EL 71
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Jordi Molet entrevista aquesta setmana al 7 
dies Francesc Homs, conseller de la Presidèn-
cia en funcions i candidat de CDC al Congrés 
de Diputats. També hi seran Joan Miquel Oli-
ver, excantant dels Antònia Font, que aquest 
divendres presenta a L’Atlàntida el seu disc 
en solitari, Pegasus; Martí Domínguez, que 
ha publicat el llibre La sega, ambientat en un 

poble de muntanya als anys cinquanta, i el 
periodista Jordi Martí i Font, que ha publicat 
el llibre En aquesta gran època... Les paraules 
són punys, sobre el llenguatge i el poder. El 7 
dies es fa des d’EL 9 TV i el passen prop d’una 
vintena de televisions locals de tot el país.

7 dies, divendres, 21.30 i 00.00; diumenge, 11.00

Francesc Homs i Joan Miquel 
Oliver seran al ‘7 dies’

A l’esquerra, Francesc Homs, conseller de la Presidència en funcions, i a la dreta, el cantant Joan Miquel Oliver

L’informatiu ‘Al dia’ 

Anna Parcet presenta l’informatiu que es fa 
des d’EL 9 TV per tot Catalunya.

Al dia, dissabte i diumenge, 21.30

‘Adolescents.cat’ 

El programa d’Ernest Codina i Roger Caran-
dell parla, entre altres, del Saló del Còmic. 

Adolescents.cat, dissabte, 12.00

Fira d’en Rocaguinarda a Olost 

El magazín 1món.cat farà diumenge connexi-
ons amb la Fira d’en Rocaguinarda d’Olost.

1món.cat, dissabte i diumenge, 18.00

Partit de Tercera Divisió 

Retransmissió en directe del partit de Tercera 
entre el Palamós i el Granollers. 

Futbol en joc, diumenge, 12.20

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

DIVENDRES, 6
 

06.30 EL 9 INFORMATIU.
07.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Magazín que s’emet en directe 

per EL 9 TV i EL 9 FM.

09.00 HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 L’ENTREVISTA.
12.30 BON COP DE ROCK.
13.30 112 EMERGÈNCIES.
13.45 LLIURES I IGUALS.
14.00 AL DIA MIGDIA.
14.30 EL 9 INFORMATIU.
15.00 BON COP DE ROCK.
16.00 AVENTURA’T.
16.30 TELÓ DE FONS.
17.00 EL 9 INFORMATIU.
17.30 BON COP DE ROCK.
18.30 AVENTURA’T.
19.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
VESPRE.
19.30 ESPORTS EN XARXA.
20.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL. Espai de reportatges. 

Aquesta setmana n’inclou un 

sobre la xarxa de boscos d’alt 

valor natural Sèlvans i també 

un sobre el projecte Apropa 

Cultura, que vol permetre 

que les persones amb risc 

d’exclusió social tinguin accés a 

la cultura.

20.30 EL 9 INFORMATIU. 
Informatiu comarcal. Presenta: 

Natàlia Peix.

21.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
21.30 7 DIES. Entrevista a 

Francesc Homs, conseller de 

la Presidència en funcions; 

Joan Miquel Oliver, excantant 

d’Antònia Font; Martí 

Domínguez, autor del llibre La 

sega, i Jordi Martí i Font, que ha 

publicat En aquesta gran època. 

Les paraules són punys.

23.00  EL 9 INFORMATIU.
23.30 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.00 7 DIES.
01.30 L’HORA D’ANGLÈS.
02.30 EL 9 INFORMATIU. 
Informatiu comarcal.

03.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL. Espai de reportatges. 

03.30 7 DIES.
05.00 EL 9 INFORMATIU.
05.30 112 EMERGÈNCIES.
05.45 LLIURES I IGUALS.
06.00 TELÓ DE FONS.

DISSABTE, 7

06.30 EL 9 INFORMATIU.
07.00 DOSOS AMUNT. 
Programa de castell.

07.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
08.00 112 EMERGÈNCIES.
08.15 LLIURES I IGUALS.
08.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL. Resum de 

les notícies més destacades de la 

setmana.

09.30 TEMPS AFEGIT. 
Entrevista al pilot de motos 

vigatà Marc Solà. 

11.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
12.00 DE BAT A BAT.
13.00 ADOLESCENTS.CAT. 
Programa, presentat per Roger 

Carandell i Ernest Codina, 

dedicat al públic més jove. 

Aquesta setmana parlen, entre 

altres, del Saló del Còmic. 

13.30 SOLISOMBRA.
14.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
15.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
15.30 DE BAT A BAT.
16.30 7 DIES.
18.00 1MÓN.CAT. Magazín en 

directe des d’Altafulla.

20.00 EN JOC.
21.30 AL DIA-CAP DE 
SETMANA. Informatiu 

presentat per Anna Parcet.

22.00 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
23.00 BON COP DE ROCK.
00.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.30 7 DIES.
02.00 TELÓ DE FONS.
02.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
03.00 BON COP DE ROCK.
04.00 112 EMERGÈNCIES.
04.15 LLIURES I IGUALS.
04.30 CARRETERES.
05.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
05.30 DE BAT A BAT.

DIUMENGE, 8

06.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL. Resum de 

les notícies més destacades del 

cap de setmana.

07.30 AVENTURA’T.
08.00 DE TEE A GREEN.
08.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
09.30 DE BAT A BAT. Espai de 

tertúlia.

10.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
11.00 7 DIES.
12.25 FUTBOL EN JOC. 

Retransmissió en directe del 

partit de Tercera Divisió que 

enfrontarà el Palamós amb el 

Granollers.

14.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
15.30 ANGLE OBERT. Entrevista 

a Lluís Verdaguer, alcalde 

de Taradell, i la regidora de 

Manlleu Marta Alsina.

17.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
17.30 PROGRESSEM 
ADEQUADAMENT.
18.00 1MÓN.CAT. Magazín 

en directe des de Sant Feliu de 

Guíxols. 

20.00 EN JOC.
21.30 AL DIA-CAP DE 
SETMANA. Informatiu 

presentat per Anna Parcet.

22.00 7 DIES. Espai 

d’entrevistes. Presenta: Jordi 

Molet.

23.30 CARRETERES. Programa 

que recull històries relacionades 

amb les carreteres més 

importants del país. Aquesta 

setmana dedicat a la C-32.

00.00 LA 7MANA CATALUNYA 
CENTRAL.
00.30 EL 9 INFORMATIU-
RESUM SETMANAL.
01.30 BON COP DE ROCK.
02.30 ANGLE OBERT.
04.00 DE BAT A BAT.
05.00 CARRETERES.
05.30 112 EMERGÈNCIES.
05.45 LLIURES I IGUALS.

Boscos d’alt valor i projecte  

per apropar la cultura

La 7mana inclou un reportatge sobre Sèlvans, 
una xarxa de boscos d’alt valor natural, de la 

qual forma part la Grevolosa. També inclou un 
reportatge sobre el projecte Apropa Cultura, 
que vol acostar la cultura a persones amb risc 
d’exclusió social. 

7 dies, divendres, 21.30

Divendres, 6 de novembre de 2015

NOU9 EL 9 TV EL 71
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El programa “Apropa Cultura” se 
da a conocer en toda Catalunya
O Participan el Centre Cultural y distintos equipamientos municipales

P.N.

P
ese a que el programa 
"Apropa Cultura” lleva 
ya varios años funcio
nando. en concreto 
desde 2006, es ahora 
cuando sus protago

nistas quieren darlo a conocer con 
mayor énfasis. Bn todo este tiempo 
ha ido creciendo de tal manera que 
ya son 55 los equipamientos cultu
rales y festivales de toda Catalunya 
que forman parte de la iniciativa. 
Para visibilizar este movimiento, y 
a la vez "sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de hacer ac
cesible la cultura a las personas que 
más lo necesitan", se ha impulsado 
la primera Semana Apropa Cultu
ra, que se celebra entre el 26 de oc
tubre y el 1 de noviembre.

Durante toda esa semana "los 55 
equipamientos que forman parte 
del programa han organizado una 
serie de actividades y propuestas 
culturales, algunas diseñadas espe
cialmente para la ocasión, para dar 
visibilidad a la tarea que realizan 
durante todo el año de la mano de 
Apropa Cultura”, explican los orga
nizadores. Las actividades organi
zadas "son muy diversas y van diri
gidas a las personas atendidas por 
las entidades sociales.” Esta suma 
de propuestas se materializa de dis
tintas formas: “Algunos equipa
mientos han aumentado durante 
esta semana el número de localida
des de su programación habitual 
destinadas a Apropa Cultura (con 
un precio máximo de 3 euros), 
mientras que otros han organizado 
encuentros especiales entre los gru
pos sociales y los artistas, o bien 
han preparado talleres, risitas guia
das, formaciones y actividades que 
hacen subir al escenario a personas 
con discaparitado, o incluso en al
gún caso destinarán la recaudación 
de alguno de sus espectáculos al 
programa.”

En total durante esta semana las 
entidades sociales realizarán más 
de doscientas salidas culturales por 
todo Catalunya con propuestas de

Las actividades previstas en Terrassa
Dos son los agentes culturales de nuestra ciudad 

que participan en este programa, y añaden activi
dades a esta semana de sensibilización. Uno es el 
Centre Cultural de Terrassa, un equipamiento que 
se declara “comprometido con el sector soc al” y 
que se incorporó al programa Apropa Cultura en el 
año 2011. En el último curso un total de 372 espec
tadores han podido disfrutar de los diferentes es
pectáculos programados dentro de las temporadas 
de danza, circo, conciertos y teatro, por el precio de 
tres euros. El otro es el Ayuntamiento de Teriassa, 
con sus diferentes equipamientos culturales, cl Tea
tre Principal, el Teatre Alegría y el Auditori. Su par
ticipación comenzó en el año 2012 y ésta se mate
rializa en la oferta de un conjunto mínimo de pla

zas al precio máximo de tres euros. Durante la se
mana dedicada al Apropa Cultura, distintos colecti
vos de dlscapacidad Intelectual y salud mental po
drán presenciar el espectáculo de danza de las es
trellas de Bolshoi y Kremlin (el 24 de octubre) y de 
“Rescate emotivo", Incluido dentro de la tempora
da de circo (el 1 de noviembre.) También serán de ac
ceso libre las exposiciones. Por su parte, el Teatre 
Principal acogerá a miembros del colectivo de dro- 
godependencia en la representación de “Penso en 
yu”, el 25 de octubre. Asimismo, se incentivará la 
asistencia por parte de miembros de estos colecti
vos a dos conciertos programados en el Auditori Mu
nicipal, de la orquesta Terrassa 48 (el 25) y del gru
po El Piropo (el 14 de noviembre.)

teatro, danza, circo, música y artes 
visuales.

Los organizadores también sub
rayan que "la Semana Apropa Cul
tura quiere conseguir también la 
implicación de toda la ciudadanía 
y por eso se llevará a cabo una cam
paña de sensibilización social a tra
vés del estreno de un vídeo testimo
nial donde cuatro personas que ac
ceden a la cultura gracias a este 
programa explican su experiencia 
personal y la importancia que tie
ne para sus vidas y su salud".

El vídeo lo protagonizan Jordi 
Cusell, del Centre Ocupacional As- 
pace, Súria Gassó. del Club Social 
Aixec. lordi Uguerre de la (Comuni
tat Terapéutica Rauxa i Mercè Quin
tana, de la Residència Ergos. te in
tención es además que las redes so
ciales jueguen un papel importan
te en la difusión de la Semana Apro
pa Cultura. "Todo el mundo que 
quiera apoyar a esta iniciativa lo po
drá hacer compartiendo fotografías 
con mensajes a favor de la cultura 
y de hacerla accesible a todo el 
mundo y la etiqueta #ApropaCul- 
tura."

REUNIÓN DE ESFUERZOS

Apropa Cultura es la unión de es
fuerzos de los equipamientos cul
turales de Catalunya. Se trata de 
una iniciativa que une teatros, au
ditorios, museos y fest ivales con las 
entidades del sector social para ha
cer la cultura accesible a todo el 
mundo. Actualmente forman par
te 55 equipamientos, hay casi 1.500 
centros sociales registrados y la 
temporada pasada más de 20.000 
personas disfrutaron de las pro
puestas culturales.

Apropa Cultura cuenta con el 
apoyo de la Generalitat de Catalun
ya, el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Diputación de Barcelona y de la 
Obra Social “la Caixa”. En paralelo, 
Apropa Cultura cuenta con el apo
yo de cada equipamiento adscrito 
que hace una aponación económi
ca anual para contribuir a la soste- 
nibílidad del programa. El progra
ma recibe el apoyo del consorcio 
Transversal Xarxa d’Acliritats Cul
turals facilitando la incorporación 
de nuevos equipamientos cultura
les de Catalunya adheridos en la 
Red y la colaboración de la Mesa 
del Tercer Sector. Apropa Cultura 
"es un programa abierto a la parti
cipación de los equipamientos que 
quieran colaborar al ofrecer su pro
gramación al sector social de su en
torno", se explica. |

La coordinadora de Súpers 
explica la revista en la Bct
Cecüia Lorenzo, coordinadora de la revista 
Súpers, explica hoy, en la Biblioteca Central 
de Terrassa, cómo se realiza esta publica
ción mensual para niños y jóvenes, basada 
en la programación deTV3. El acto dará co
mienzo a las seis de la tarde.

Súpers tuvo su antecedente en La Revis
ta dels Súpers, que publicó entre agosto de 
1998 y diciembre de 2008, dirigida al públi
co del Club Super3. En enero de 2011 apa
reció el primer número de Súpers, cada en
trega de la cual incluye cinco cómics inédi
tos, juegos y propuestas de actividades.

Ensayos especiales de las 
colles Minyons y Castellers
Las dos colles castelleras de la ciudad rea
lizan hoy ensayos especiales, para afrontar 
las importantes citas del fin de semana. 
Minyons acabarán de preparar, de diez a 
doce de la noche, su actuación del domin
go en las fiestas de Sant Narcís de Girona, 
una de las más esperadas de calendario, 
donde el pasado año descargaron el tres de 
deu arnb folre i manilles. En esta ocasión 
podrían repetirlo, y con el cinc de nou amb 
folie y el cinc de nou amb folre i manilles.

Castellers, ensayarán hoy su actuación de 
mañana en la Diada dels Xiquets de Reus.

Torres-García, exposiciones 
en Barcelona y Nueva York
El pintor Joaquim Torres-García (Monteri- 
deo, 1874-1949). uno de los grandes del artt^ 
del siglo XX. que residió y trabajó en Tetras 
sa entre 1912 y 1918, vuelve a la actualidad 
con motivo de dos exposiciones. En la sala 
Dalmau de Barcelona pueden verse, hasta 
el miércoles, una exposición con obras de 
varios períodos, entre ellas "Objectes de to 
cador". de 1917. posiblemente pintada en 
Terrassa. Por otra parte, el domingo, el 
MoMa de Nueva York inaugura '‘ Torres-Gar
cía: The Arcadian Modern", la mayor anto
logía jamás organizada del célebre artista.

El grupo 34 Passes presenta 
“Mary Poppins” en la VeUa
Los próximos 14 y 15 de noviembre, la com
pañía 34 Passes realizará, en el Teatre Prin
cipal, tres nuevas representaciones de 
"Mary Poppins”, la ambiciosa producción 
que estrenó en mayo de 2010. Las presen
ta mañana sábado, con una fiesta que se 
desarrollará en la Plaça Vella, a partir de las 
cinco de la tarde. Estarán presentes la ma
yor parte de los actores, vestidos como en 
¡a obra, y también la orquesta al completo, 
para locar y cantar las canciones. También 
habrá talleres de pintura para los niños, ob
sequios de camisetas e imanes y sorpresas.



8 | Terrassa Cultura Viernes, 23 de octubre de 2015 Diari de Terrassa

El programa “Apropa Cultura” se 
da a conocer en toda Catalunya
O Participan el Centre Cultural y distintos equipamientos municipales

P.N.

P
ese a que el programa 
"Apropa Cultura” lleva 
ya varios años funcio
nando. en concreto 
desde 2006, es ahora 
cuando sus protago

nistas quieren darlo a conocer con 
mayor énfasis. Bn todo este tiempo 
ha ido creciendo de tal manera que 
ya son 55 los equipamientos cultu
rales y festivales de toda Catalunya 
que forman parte de la iniciativa. 
Para visibilizar este movimiento, y 
a la vez "sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de hacer ac
cesible la cultura a las personas que 
más lo necesitan", se ha impulsado 
la primera Semana Apropa Cultu
ra, que se celebra entre el 26 de oc
tubre y el 1 de noviembre.

Durante toda esa semana "los 55 
equipamientos que forman parte 
del programa han organizado una 
serie de actividades y propuestas 
culturales, algunas diseñadas espe
cialmente para la ocasión, para dar 
visibilidad a la tarea que realizan 
durante todo el año de la mano de 
Apropa Cultura”, explican los orga
nizadores. Las actividades organi
zadas "son muy diversas y van diri
gidas a las personas atendidas por 
las entidades sociales.” Esta suma 
de propuestas se materializa de dis
tintas formas: “Algunos equipa
mientos han aumentado durante 
esta semana el número de localida
des de su programación habitual 
destinadas a Apropa Cultura (con 
un precio máximo de 3 euros), 
mientras que otros han organizado 
encuentros especiales entre los gru
pos sociales y los artistas, o bien 
han preparado talleres, risitas guia
das, formaciones y actividades que 
hacen subir al escenario a personas 
con discaparitado, o incluso en al
gún caso destinarán la recaudación 
de alguno de sus espectáculos al 
programa.”

En total durante esta semana las 
entidades sociales realizarán más 
de doscientas salidas culturales por 
todo Catalunya con propuestas de

Las actividades previstas en Terrassa
Dos son los agentes culturales de nuestra ciudad 

que participan en este programa, y añaden activi
dades a esta semana de sensibilización. Uno es el 
Centre Cultural de Terrassa, un equipamiento que 
se declara “comprometido con el sector soc al” y 
que se incorporó al programa Apropa Cultura en el 
año 2011. En el último curso un total de 372 espec
tadores han podido disfrutar de los diferentes es
pectáculos programados dentro de las temporadas 
de danza, circo, conciertos y teatro, por el precio de 
tres euros. El otro es el Ayuntamiento de Teriassa, 
con sus diferentes equipamientos culturales, cl Tea
tre Principal, el Teatre Alegría y el Auditori. Su par
ticipación comenzó en el año 2012 y ésta se mate
rializa en la oferta de un conjunto mínimo de pla

zas al precio máximo de tres euros. Durante la se
mana dedicada al Apropa Cultura, distintos colecti
vos de dlscapacidad Intelectual y salud mental po
drán presenciar el espectáculo de danza de las es
trellas de Bolshoi y Kremlin (el 24 de octubre) y de 
“Rescate emotivo", Incluido dentro de la tempora
da de circo (el 1 de noviembre.) También serán de ac
ceso libre las exposiciones. Por su parte, el Teatre 
Principal acogerá a miembros del colectivo de dro- 
godependencia en la representación de “Penso en 
yu”, el 25 de octubre. Asimismo, se incentivará la 
asistencia por parte de miembros de estos colecti
vos a dos conciertos programados en el Auditori Mu
nicipal, de la orquesta Terrassa 48 (el 25) y del gru
po El Piropo (el 14 de noviembre.)

teatro, danza, circo, música y artes 
visuales.

Los organizadores también sub
rayan que "la Semana Apropa Cul
tura quiere conseguir también la 
implicación de toda la ciudadanía 
y por eso se llevará a cabo una cam
paña de sensibilización social a tra
vés del estreno de un vídeo testimo
nial donde cuatro personas que ac
ceden a la cultura gracias a este 
programa explican su experiencia 
personal y la importancia que tie
ne para sus vidas y su salud".

El vídeo lo protagonizan Jordi 
Cusell, del Centre Ocupacional As- 
pace, Súria Gassó. del Club Social 
Aixec. lordi Uguerre de la (Comuni
tat Terapéutica Rauxa i Mercè Quin
tana, de la Residència Ergos. te in
tención es además que las redes so
ciales jueguen un papel importan
te en la difusión de la Semana Apro
pa Cultura. "Todo el mundo que 
quiera apoyar a esta iniciativa lo po
drá hacer compartiendo fotografías 
con mensajes a favor de la cultura 
y de hacerla accesible a todo el 
mundo y la etiqueta #ApropaCul- 
tura."

REUNIÓN DE ESFUERZOS

Apropa Cultura es la unión de es
fuerzos de los equipamientos cul
turales de Catalunya. Se trata de 
una iniciativa que une teatros, au
ditorios, museos y fest ivales con las 
entidades del sector social para ha
cer la cultura accesible a todo el 
mundo. Actualmente forman par
te 55 equipamientos, hay casi 1.500 
centros sociales registrados y la 
temporada pasada más de 20.000 
personas disfrutaron de las pro
puestas culturales.

Apropa Cultura cuenta con el 
apoyo de la Generalitat de Catalun
ya, el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Diputación de Barcelona y de la 
Obra Social “la Caixa”. En paralelo, 
Apropa Cultura cuenta con el apo
yo de cada equipamiento adscrito 
que hace una aponación económi
ca anual para contribuir a la soste- 
nibílidad del programa. El progra
ma recibe el apoyo del consorcio 
Transversal Xarxa d’Acliritats Cul
turals facilitando la incorporación 
de nuevos equipamientos cultura
les de Catalunya adheridos en la 
Red y la colaboración de la Mesa 
del Tercer Sector. Apropa Cultura 
"es un programa abierto a la parti
cipación de los equipamientos que 
quieran colaborar al ofrecer su pro
gramación al sector social de su en
torno", se explica. |

La coordinadora de Súpers 
explica la revista en la Bct
Cecüia Lorenzo, coordinadora de la revista 
Súpers, explica hoy, en la Biblioteca Central 
de Terrassa, cómo se realiza esta publica
ción mensual para niños y jóvenes, basada 
en la programación deTV3. El acto dará co
mienzo a las seis de la tarde.

Súpers tuvo su antecedente en La Revis
ta dels Súpers, que publicó entre agosto de 
1998 y diciembre de 2008, dirigida al públi
co del Club Super3. En enero de 2011 apa
reció el primer número de Súpers, cada en
trega de la cual incluye cinco cómics inédi
tos, juegos y propuestas de actividades.

Ensayos especiales de las 
colles Minyons y Castellers
Las dos colles castelleras de la ciudad rea
lizan hoy ensayos especiales, para afrontar 
las importantes citas del fin de semana. 
Minyons acabarán de preparar, de diez a 
doce de la noche, su actuación del domin
go en las fiestas de Sant Narcís de Girona, 
una de las más esperadas de calendario, 
donde el pasado año descargaron el tres de 
deu arnb folre i manilles. En esta ocasión 
podrían repetirlo, y con el cinc de nou amb 
folie y el cinc de nou amb folre i manilles.

Castellers, ensayarán hoy su actuación de 
mañana en la Diada dels Xiquets de Reus.

Torres-García, exposiciones 
en Barcelona y Nueva York
El pintor Joaquim Torres-García (Monteri- 
deo, 1874-1949). uno de los grandes del artt^ 
del siglo XX. que residió y trabajó en Tetras 
sa entre 1912 y 1918, vuelve a la actualidad 
con motivo de dos exposiciones. En la sala 
Dalmau de Barcelona pueden verse, hasta 
el miércoles, una exposición con obras de 
varios períodos, entre ellas "Objectes de to 
cador". de 1917. posiblemente pintada en 
Terrassa. Por otra parte, el domingo, el 
MoMa de Nueva York inaugura '‘ Torres-Gar
cía: The Arcadian Modern", la mayor anto
logía jamás organizada del célebre artista.

El grupo 34 Passes presenta 
“Mary Poppins” en la VeUa
Los próximos 14 y 15 de noviembre, la com
pañía 34 Passes realizará, en el Teatre Prin
cipal, tres nuevas representaciones de 
"Mary Poppins”, la ambiciosa producción 
que estrenó en mayo de 2010. Las presen
ta mañana sábado, con una fiesta que se 
desarrollará en la Plaça Vella, a partir de las 
cinco de la tarde. Estarán presentes la ma
yor parte de los actores, vestidos como en 
¡a obra, y también la orquesta al completo, 
para locar y cantar las canciones. También 
habrá talleres de pintura para los niños, ob
sequios de camisetas e imanes y sorpresas.
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El llibre de les meravelles, un re-
cull de 85 fotomuntatges amb prò-
legs de Miquel Calçada i Vicenç Al-
taió, aporta humor a la temàtica del
procés català per «desdramatitzar
i destensar una mica els ànims de
tots plegats en els dies històrics que
estem vivint», ha explicat el seu au-
tor, el periodista Víctor Colomer.

El volum, que es presentarà el 10
de novembre a la Llibreria 22 de
Girona, ofereix fotomuntatges i
imatges espectaculars per recrear
tot un imaginari amb apartats
com política, economia, tradi-
cions, història, música, art o cine.

Amb títol que evoca Ramon
Llull i partint de la filosofia de
Francesc Pujols, el llibre presenta
un futur imminent en què Cata-

lunya ja és «reina i mestra del
món» i «els catalans anirem pel
món i ho tindrem tot pagat», bro-
meja l’autor. 

El llibre situa al 2019 Ada Colau
presidenta de la Generalitat, re-
unida amb el G8 a Pedralbes amb
Hollande, Jüncker i Obama. Artur
Mas ja es presenta a l’ONU amb un
«ja sóc aquí». 
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Víctor Colomer posa
humor al procés català al
«Llibre de les meravelles»

El director de Nàufrags, Lluís
Danés, ha decidit suspendre l'es-
trena de l'obra al festival Tempo-
rada Alta per motius econòmics i
de plantejament artístic. L'obra,
que combina teatre visual i músi-
ca en directe, s'havia de veure per
primer cop el 27 de novembre al
Teatre de Salt. 

Danés ha comunicat per carta a
Temporada Alta que ha decidit
posposar-ne l'estrena per dos mo-
tius. Per una banda, l'econòmic,
«que ha fet que tot el procés de
construcció i s'endarrerís». I per
l'altra, el canvi de plantejament ar-
tístic, que ha obligat a canviar-ne
text i la música. 

Nàufrags s'estrenarà, segons
nova data, a principis de gener al
Mercat de les Flors.  La nova pro-
posta del director i guionista d'A-
renys de Mar inclou titelles i ob-
jectes que comparteixen escena-
ri amb les cançons en directe.

Amb lletra del poeta contem-
porani Josep Perals, música de
Xavi Lloses i la interpretació de la
cantant Bikimel, Nàufrags té com
a eix les històries d'ambició dels
passatgers d'un transatlàntic que
es creia invencible, però que aca-

ba enfonsant-se. 
Segons la proposta publicitada

al web del Temporada Alta, els dos
músics són els únics supervivents
del naufragi i es troben atrapats
eternament en una illa feta d'es-
tranys instruments musicals, des
d'on cantaran les històries dels
altres passatgers.

A la carta que Danés ha enviat
a Salvador Sunyer, director de
Temporada Alta, fa saber que la de-

cisió no suposa ajornar sine die l'es-
trena de l’obra.«Sí que mantenim
les dates per estrenar al Mercat de
les Flors i fer les funcions previstes
els dies 8, 9 i 10 de gener del 2016»,
diu Lluís Danés. 

Des del Festival Temporada
Alta ja han anunciat que retorna-
ran l'import íntegre de totes les en-
trades venudes. En el cas d'aque-
lles que s'hagin comprat a través
del web del festival, la devolució
serà immediata; i pel que fa a
aquelles que s'han adquirit a ta-
quilla, es retornaran mitjançant
transferència bancària. 

«Ventura» i «Et planto»
D’altra banda, el Festival Tempo-
rada Alta ha anunciat dues noves
funcions dels espectacles Ventura
i Et planto. Les entrades es posa-
ran a la venda a partir d'aquest di-
marts a les deu del matí.

Ventura, de Cristina Clemente
amb David Planas i Meritxell Ya-
nes, oferirà dues noves funcions els
dies 6 i 13 de novembre a Can Pa-
gans de Celrà. Et planto, de la
companyia El vol del pollastre, es
farà els dies 5 i 6 de desembre a la
Factoria d'Arts Escèniques de Ba-
nyoles.
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«Nàufrags» suspèn
l'estrena per motius
econòmics i artístics

Lluís Danés, director de l’obra, ha enviat una carta al festival
Temporada Alta justificant els motius de la suspensió de l’espectacle


Cartell de l’espectacle. 

DdG

La Setmana Apropa Cultura,
que se celebrarà entre el 26 d'oc-
tubre i l'1 de novembre, ha orga-
nitzat més de 200 activitats a 55
teatres, museus, auditoris i centres
culturals de Catalunya dirigides a
un públic integrat per persones en
risc d'exclusió.

Apropa Cultura és una iniciati-
va de l'Auditori de Barcelona que
ha possibilitat que 55 equipa-
ments culturals s'uneixin per ofe-
rir una programació especialment
dirigida a un públic amb proble-
mes econòmics per una entrada
que no sobrepassarà els 3 euros.

Entre les institucions que par-
ticipen a la iniciativa n’hi ha de gi-

ronines: Caixafòrum Girona, amb
visites a les exposicions i tallers; el
Festival Temporada alta, amb fins
a 4 espectacles, entre ells un d’Al-
bert Pla a l’Auditori, i un altre de
Cesc Gay al Teatre Municipal; l’Au-
ditori de Girona, amb un concert
de la Cobla la Principal de la Bis-
bal, i la sala La Planeta. 

Nascuda el 2006, la iniciativa
s'ha transformat en una «plata-
forma de reserves en la qual es re-
gistren els diferents serveis d'enti-
tats socials de forma gratuïta, i
d'una altra banda els equipaments
culturals, que posen a disposició
d'aquesta plataforma un percen-
tatge de la seva programació i or-
ganitzen activitats específiques
per als membres de les entitats so-
cials», va explicar la directora de la
iniciativa, Sonia Gainza.

Aquest any, s'organitza per pri-
mera vegada una setmana inten-
siva d'activitats i una campanya de
sensibilització dirigida a la ciuta-

dania, amb «la idea de poder do-
nar visibilitat durant una setmana
a alguna cosa que ocorre tot l'any,
i promoure d'aquesta manera que
molts equipaments culturals facin
alguna cosa més durant aquests
dies», remarca la directora.

Fomentar la inclusió
La plataforma permet a les dife-
rents entitats socials organitzar
amb anticipació les sortides cul-
turals i d'oci, de manera que es fo-
menta la inclusió a persones dis-
capacitades, en privació de lliber-
tat, immigrants, nens i adoles-
cents de centres oberts, persones
drogodependents i dones vícti-
mes de violència de gènere.

Altres equipaments culturals
solidaritzats amb els que tenen risc
d’exclusió són el MACBA, CCCB,
TNC, Mercat de les Flors, Palau de
la Música, Grup Focus o el Teatre
Liceu, aquests situats a la capital
catalana.
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Més de 50 centres culturals obren
a un públic en risc d'exclusió

A Girona subscriuen la
iniciativa el CaixaForum,
Temporada Alta, l’Auditori 
i la sala La Planeta



Una imatge del llibre.
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Sala 7: 4.15 - 7.15 - 10.15

Sala 10: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

Sala 5: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

TARIFA
PLANA

De dilluns a dijous i última
sessió de diumenge 

(a partir de 22.00 h)

5€
excepte vigílies i festius

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat
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Representants dels equipaments que participen en la Setmana Apropa Cultura, ahir, 
en la presentació a L’Auditori. MAY ZIRCUS / L’AUDITORI

Lluís Danés ajorna 
l’estrena de ‘Nàufrags’
L’espectacle Nàufrags s’havia de veure per 
primer cop el 27 de novembre al Teatre de 
Salt com a part de la programació del festival 
Temporada Alta. El seu director, Lluís Danés, 
ha anunciat que se suspèn l’estrena “per mo-
tius econòmics i de plantejament artístic”. Es 
podrà veure al Mercat de les Flors al gener.

Erri de Luca, absolt dels 
càrrecs de sabotatge
Fins ahir la Fiscalia de Torí demanava vuit 
mesos de presó per a l’escriptor Erri de Lu-
ca. Se l’acusava d’instigació al sabotatge de les 
obres del tren d’alta velocitat entre la capital 
piemontesa i Lió. Ahir l’escriptor –que expli-
ca el cas al llibre La paraula contrària– va ser 
absolt dels càrrecs pel tribunal. 

La inclusió social, eix de la 
Setmana Apropa Cultura

la seva programació habitual i a 
activitats específiques”, recorda 
Gainza, que insisteix a destacar la 
importància d’establir “ponts en-
tre la cultura i el món social” i que 
defensa “la promoció de la trans-
formació social a partir de la cul-
tura”. Per contribuir a donar vi-
sibilitat al projecte, Apropa Cul-
tura ha preparat una campanya 
audiovisual en què participen di-
ferents usuaris del programa, 
com ara Jordi Cusell, del centre 
ocupacional Aspace Badalona, i 
Jordi Liguerre, de la comunitat 
terapèutica Rauxa. “És una fi-
nestra a altres maneres de viure 
la vida”, assegura Liguerre.  

Fer un pas endavant 
“Hem de fer un pas endavant, 
ampliar l’oferta i la dimensió 
educativa i de treball en xarxa. 
El camí que hem fet és bo, però 
hem de millorar-ne l’accessibi-
litat”, explica la tinent d’alcalde 
de l’àrea de drets socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, La-
ia Ortiz, que creu en “la capaci-
tat reparadora de la cultura”. Se-
gons la consellera de Benestar i 
Família, Neus Munté, el progra-
ma “s’ha anat reforçant cada any 
i consolidant” gràcies a “l’alian-
ça entre institucions i entitats 
del tercer sector”, i espera que 
amb la Setmana Apropa Cultura 
hi haurà “entitats socials que se 
sentiran cridades a participar-
hi”. “La cultura ens ha de for-
mar, incloure i emocionar”, afe-
geix Munté.e

55 equipaments col·laboren en la programació

Sensibilitzar la societat sobre la im-
portància de l’accés a la cultura de 
les persones que més ho necessiten 
és un dels objectius principals de la 
primera Setmana Apropa Cultura, 
que se celebrarà del 26 d’octubre a 
l’1 de novembre. Un altre propòsit 
és donar visibilitat a la feina que es 
fa des del programa d’inclusió soci-
al Apropa Cultura, i que només el 
2014 ja va arribar a més de 21.000 
persones. 55 teatres, auditoris, mu-
seus i festivals de tot el país parti-
cipen en un projecte adreçat a cen-
tres socials que treballen amb per-
sones amb discapacitat intel·lectu-
al, problemes de salut mental, 
discapacitat física, en situació d’ex-
clusió social, en privació de llibertat 
i gent gran, entre d’altres.  

Apropa Cultura va néixer el 2007 
impulsat per L’Auditori amb el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona i 
el departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat, i també té el su-
port de la Diputació de Barcelona i 
l’Obra Social de La Caixa. “Funcio-
na com una plataforma de reserves 
de places que els equipaments po-
sen a disposició de 1.474 centres so-
cials a un preu màxim de tres euros”, 
com va explicar ahir la directora 
d’Apropa Cultura, Sònia Gainza, en 
un acte celebrat a L’Auditori i que va 
aplegar representats d’equipa-
ments culturals i del tercer sector. 
Els equipaments col·laboradors 
obren les portes “per donar accés a 
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Masllorens creu que “han de con-
viure tots els models, el Verdi i el 
Filmax Granvia”. Això sí, admet 
que l’IVA “ha afectat tota la cadena, 
i al final també el consumidor”: 
“Ens movem en marges estrets”.      

Com el cinema, un altre sector en 
reconversió és el de la música. Aquí 
els números vermells s’han “donat 
per perduts”, diu Sellas. “No és que 
la gent no escolti música, és un pro-
blema de format. Potser no l’escol-
ten en CD sinó a YouTube i en ca-
nals com Vevo o en streaming, sigui 
pagant subscripcions o gratuït i amb 
anuncis, que seria la ràdio de tota la 
vida”, diu Sellas. Per això es passa 
per alt una nova caiguda acumulada 
el 2015 del 9% de la facturació en 
suport físic o el 12% menys d’unitats 
venudes. És el mateix que li passa 
al sector del videojoc: els jocs són 
cada vegada menys en suport físic 
perquè les tauletes i el mòbil eclip-
sen les videoconsoles (tot i així, aquí 
la facturació creix un 2,8%).    

La nota positiva, en canvi, és la 
música en directe. Els 13 princi-
pals festivals de Catalunya han in-
crementat aquest 2015 un 6,5% els 
assistents. En total, calculen que 
als 360 festivals de música que es 
fan al país durant l’any hi passen 
uns 1,5 milions d’espectadors. Pe-
rò la conselleria admet que encara 
no té les eines per quantificar amb 
rapidesa i rigor el públic de les sa-
les de concerts ni el de música di-
gital. Com tampoc dels espectacles 
que es fan en els teatres munici-
pals del territori. Són reptes pen-
dents de cara al futur. En part, els 
nous models digitals compliquen 
la transparència, perquè les multi-

nacionals no faciliten xifres i no 
funcionen en gremis. “I això afec-
ta el que cobren autors i editors 
–apunta Sellas–. Costarà trobar 
criteris compartits”. 

La proximitat, valor en alça  
En teatre la recuperació és més ge-
nerosa: del gener a l’agost l’incre-
ment de la recaptació és d’un 9,2% 
respecte a l’any passat en aquesta 
època, a causa de la recuperació del 
preu mitjà de les entrades, de 21 eu-
ros en sales grans (sense incloure-
hi el Liceu) i d’11 euros a les peti-
tes. Els espectadors, en canvi, pràc-
ticament es mantenen; una dada 
positiva, si es té en compte que la 
davallada havia arribat a ser del 
21% en una temporada.  

El teatre, però, té un punt feble: 
el bon temps. “Del setembre al març 
la temporada és molt estable, però a 
partir de Setmana Santa és més er-
ràtica. L’afecten tres factors: la cli-
matologia, la dificultat que vinguin 
espectacles de fora perquè no els 
pots assegurar una bona temporada 
i el condicionament de la programa-
ció pública (el Grec). I tampoc hem 
trobat solució per atreure el públic 
visitant”, diu Xavier Marcé, presi-
dent de la patronal d’empreses te-
atrals Adetca. Ara bé, les xifres asse-
nyalen un punt fort: les sales de pe-
tit i mitjà format creixen gairebé en 
un 10% d’espectadors i un 16% de 
recaptació el 2015. “És on hi ha la 
llavor de la creativitat del futur im-
mediat –diu el director general de 
Creació i Empreses Culturals–. I to-
tes han sigut beneficiades amb con-
venis triennals”. La proximitat és 
un valor en alça. Una esquerda per 
avançar. Sense eufòria. Sense parlar 
de remuntada. Però tots els sectors 
tenen ganes de regar els esqueixos 
que comencen a despuntar.e   
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CATALUNYA.-55 centros culturales dedicarán una
semana a sensibilizar sobre su programa social

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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CATALUNYA.-55 centros culturales dedicarán una
semana a sensibilizar sobre su programa social

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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RSC.-55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de octubre y el 1
de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los
teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que estos 55
centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de reservas"
donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades
sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos problemas
también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no piensa en su
discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó de estar
durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de Cultura de
la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha
reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar cambiar la
realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una alianza entre
administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que Apropa Cultura tiene "un
valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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CATALUNYA.-Terrassa facilita el acceso a la cultura a
los colectivos más desfavorecidos

TERRASSA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Terrassa y el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (Caet) se han sumado a la Semana
Apropa Cultura, una iniciativa que facilita el acceso a espectáculos escénicos y musicales de los colectivos
más desfavorecidos.

Se trata de un proyecto que desde este lunes hasta el próximo domingo pretende sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia del acceso a la cultura de todo el mundo, según ha informado el Ayuntamiento en un
comunicado.

Terrassa se une así a los 55 equipamientos y festivales de Catalunya adheridos al Apropa Cultura; la
cocapital vallesana se incorporó a esta iniciativa en 2012 y desde entonces más de un millar de usuarios han
visto las funciones programados por el consistorio y el Caet mediante el trabajo de once entidades locales.
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CATALUNYA.-55 equipamientos culturales dedican
esta semana a sensibilizar sobre su programa social

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.
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CATALUNYA.-55 equipamientos culturales dedican
esta semana a sensibilizar sobre su programa social

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez esta semana a sensibilizar a la sociedad
sobre su programa social Apropa Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a
colectivos en riesgo de exclusión.

Estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como dar a conocer la tarea de esta
plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como una plataforma de reservas donde
los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres euros y las entidades sociales
pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55 equipamientos
que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de las localidades destinadas a
este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y Familia, el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputación
de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los equipamientos participantes.


