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MACBA, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
CCCB, CaixaForum Barcelona, Fundació Joan 

Miró i Museu Picasso s’adhereixen al programa 
socioeducatiu Apropa Cultura 

 
 

• El programa socioeducatiu Apropa Cultura incorpora sis dels 

principals museus del país: Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 

CaixaForum Barcelona, Fundació Joan Miró i Museu Picasso.  

 
 
Barcelona, 6 de març de 2014.- El conseller de Cultura de la Generalitat, 
Ferran Mascarell; la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, 
Neus Munté; el tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
de l’Ajuntament de Barcelona i President del Consorci de L’Auditori i 
l’Orquestra,  Jaume Ciurana; la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Qualitat de vida, 
Igualtat i Esports, Maite Fandos; el diputat delegat de Benestar Social, Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva; la directora 
general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Duran; el director del MACBA, 
Bartomeu Marí; i la directora d’Apropa Cultura, Sonia Gainza, han presentat 
avui l'adhesió de sis del principals museus del país a aquest programa. 
 
Apropa Cultura és un programa d'inclusió social a través de la cultura que 
s'adreça als centres i associacions que treballen amb persones en situació de 
discriminació i risc d'exclusió social. La programació dels 6 museus adherits al 
programa consistirà en visites i activitats específiques per a aquests grups, 
adaptacions de tallers i altres activitats fins ara pensats només per a 

escoles i visites culturals inclusives que donaran la possibilitat a aquests 
col·lectius de participar en activitats adreçades al públic general o familiar. 
Aquesta oferta cultural serà accessible als més de 1.000 centres socials 

inscrits al programa a través del portal web www.apropacultura.cat que 
actuarà com una finestra única de l’oferta cultural i amb entrada gratuïta o 

d’un màxim de 3  euros en funció de l’activitat i l’espai. 
 
Enguany l’Obra Social "la Caixa" ha començat a treballar amb l’Apropa Cultura 
amb l’objectiu d’incorporar la programació de visites i activitats als museus i 



sales d’exposicions de la ciutat de Barcelona. Destaquen per exemple les 
visites especialitzades per a persones amb discapacitat visual i auditiva de la 
Fundació Miró, les visites inclusives del Museu Picasso, les visites i tallers 
per a persones amb discapacitat intel·lectual del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC), els tallers familiars del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), el taller de fotografia coproduït pel CCCB i el MACBA i 
les visites a les exposicions i a l’edifici modernista així com els tallers de 
videoart i música als col·lectius socialment fràgils de CaixaForum Barcelona. 
 
 
Sobre Apropa Cultura 

Apropa Cultura és un programa d'inclusió social a través de la cultura adreçat a 
centres socials que treballen amb persones en situació de discriminació i risc 
d'exclusió social (persones amb discapacitat, salut mental, marginació, 
drogodependència, violència de gènere, justícia, sense llar i immigrants 
nouvinguts, entre d'altres). Aquest any ha atès a més d’11.000 persones en 

risc d’exclusió social.  
 
És un programa pioner que va començar la temporada 2006-07 a L’Auditori 
per facilitar l’accés d’aquests col·lectius a la programació habitual a un preu de 
3 euros. A partir del 2010 Apropa Cultura es va fer extensible a la resta 
d’equipaments musicals i teatrals de Catalunya fins arribar als 34 equipaments 
adscrits actualment. Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 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. 
 
 
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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