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Directora del Apropa Culturd

"La cultura ha de ser
accessible a tota la societat,
sense excepcions"
Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebn
arreu de Catalunya la prlmen Setmana Aprcpa
Cultura. Amb aquesta lnlclatira es vol senslblllt
zar la socletat sob¡e la lmportàncla de l'accés a la
cultura de les percones que més ho necesslten.
Per alxò, els 55 equlpaments que formen part del
prognma Apropâ Cultura per a la lnclusló han

trats i la temporada passada més de 20.000 persones van gaudir de les propostes culturals dApropa
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 programa caritatiu.

Aquest øny o Lleido hi ha 5 equipaments que hí

organltzat una setmana

panícípen.
Exacte. A lApropa perta-

d'activltats I prcpostes culturals, algunes dlssenyades
especlalment per equesta
ocasló, per donar vlslbllltat a la tasca que realltæn

nyen La Llotja, el Teatre de
l'Escorxador, el Centre dArt

la Panera, lAuditori

durant tot l'any de la mà
d'Apropa Cultun. Les actlvltats són nolt dlve¡ses I
van dlrlgldes a les persones
etesês pet les entltats soclals. La Sònla Galnza n'és la

Quínes destaca¡io?
Avui, per exemple, a la Llot-

ja ve la Fundació Privada
Llersis, amb discapacitats-

dlrecton.
Com va nèixer
vo?

lo

intel.lectuals,

inicioti-

[Apropa és un programa
que va néixer sota l'empara de lAuditori de Barcelona al 2006. Vam començar amb L5 associacions i
ara ja comptem amb més de 55 equipaments.
I per què vo nèixer?
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, hi ha 1.500 centres socials regis-

tililililil

Enric

Granados, i el Caixaforum.
Tots cinc han organitzat visites i activitats dins la progamació habitual i d'altres
d'extraordinàries.

per

veure
grup
que
History of Rock. Al
vindrà se li ha organitzat
una trobada amb l'artista. A més, demà dissabte,
a l'Escorxador, s'organitza el'curs Educramb lArt,
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 Cultura. N'estem molt satisfets.

Tindrù continuitat?
Esperem que sí. Estem tenint molt bon retorn. Animem elterritori que s'hi sumi.

El curs 'Educa en lArt' es
fa alleida per primer .ðp,
coincidint amb la primera
setmana de lApropa

