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Terrassa acosta la cultura a col·lectius en risc
d’exclusió social
A través d’Apropa Cultura, programa premiat per la Fundació ONCE Catalunya

El programa Apropa Cultura, al qual l’Ajuntament de Terrassa està adherit des de
2012, ha estat guardonat amb el Premi Solidaris 2014 de la Fundació ONCE
Catalunya en la categoria d’administracions públiques per la feina feta en la
promoció de l’assistència i participació dels usuaris de centres socials a la
programació i activitats dels equipaments culturals.
Des de l’adhesió al programa al 2012, tres equipaments municipals: el Teatre
Principal, el Teatre Alegria i l’Auditori Municipal, a més del Centre Cultural Terrassa,
ofereixen localitats de la seva programació habitual de música, teatre, dansa i circ a
un preu màxim de 3 euros a les entitats del sector social usuàries del programa.
D’aquesta manera és garanteix l’accés a la cultura de col·lectius en risc d’exclusió
social i es facilita la tasca dels educadors socials fent accessibles recursos de lleure
bàsics per al creixement personal dels ciutadans i les ciutadanes pertanyents a
aquests col·lectius amb necessitats particulars.
En aquests dos anys, l’Ajuntament ha fet accessibles a aquests col·lectius un total
de 77 espectacles, dels quals han gaudit 810 usuaris pertanyents a 11 entitats entre
les que es troben associacions dedicades a la infància i la joventut, les discapacitats
intel·lectuals i la salut mental, entre d’altres.
Els Premis Solidaris ONCE es convoquen amb la finalitat de reconèixer i premiar
aquelles persones, entitats, institucions o mitjans de comunicació que fan una tasca
solidària en el seu entorn d’influència procurant la inclusió social de tots els
ciutadans, la normalització i l’autonomia personal, l’accessibilitat universal i la vida
independent. Amb el reconeixement del premi, la Fundació ONCE vol conscienciar la
societat i donar exemple de les bones pràctiques que es porten a terme, amb la
intenció que els exemples premiats puguin estendre’s a tot tipus d’organismes
públics i privats.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

