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CARTA DEL PRESIDENT
L’any 2011, al qual fa referència aquesta memòria, han vist la llum els primers projectes de la nostra
fundació. Hem començat l’any presentant la Fundació als mitjans i, alhora, el nostre primer projecte: El
Balcó de les arts, iniciativa solidària amb les persones que fan servir l’art com a vehicle terapèutic.
El mes d’abril i aquesta vegada a Girona, a l’emblemàtic edifici de La Farinera, cedit molt amablement
pel grup empresarial Hermes (El Punt/Avui), vam voler fer un toc d’atenció sobre la necessitat que la
societat civil s’impliqui més en projectes solidaris, amb les persones i amb el recolzament a la cultura.
En l’acte, Joan López de Lerma va parlar de la necessitat d’impulsar una millora en la llei del mecenatge
per, d’alguna forma, motivar les empreses i institucions privades a destinar part dels seus guanys a projectes que facilitin la millora de les condicions de vida de les persones amb més mancances, i també a
projectes relacionats amb la cultura, veritable vertebrador social.
El nostre Patronat s’ha enriquit amb dues noves incorporacions. D’una banda la Sra. Arantxa de Olaortua, Presidenta de la Fundació per a la Paràlisi Cerebral, i de l’altra, la Sra. Roser Oduber, Directora de
CACIS, Centre d’art contemporani i sostenibilitat del Forn de la Calç de Calders.
També el 2011 hem fet avanços pel que fa a la gestió i l’organització, amb un millor control pressupostari
i administratiu.
Hem continuat cercant nous acords de col·laboració amb altres institucions i fundacions, amb la intenció de sumar complicitats per, entre tots, assolir millor els objectius de la fundació.
El projecte Setba Jove, iniciat el 2008 per Setba Zona d’Art, ha arribat a la quarta edició. La cinquena, que
celebrarem el 2012, es veurà ampliada a noves disciplines artístiques, com ara la música o la literatura,
entre d’altres.
El 2012 tornarem a convocar El Balcó de les Arts. En aquesta segona edició del projecte, també introduirem millores substancials respecte de l’edició anterior.
L’acte celebrat el mes d’abril a La Farinera de Girona, es mantindrà el 2012 amb el cicle que porta per
títol EMPRESES QUE SUMEN +. Tal com els dos projectes que el precedeixen, aquest té vocació de continuïtat.
Finalment, el proper any 2012 completarem la redacció del pla de finançament de la Fundació Setba,
document base que ens servirà de guia per a la confecció dels pressupostos.
Les aportacions financeres previstes, ens fan pensar que encararem el pròxim any 2012 i els que vindran, amb tranquil·litat per desenvolupar els nostres projectes.
Darío Olaortua
President de la Fundació Setba
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ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ
PATRONAT
A data 31 de desembre de 2011, el Patronat està configurat per les següents persones:
Sr. Darío Olaortua i Rumeu, president
Sra. Verónica de Sepúlveda i Valenzuela, vicepresidenta
Sr. Albert Rosa i Congost, tresorer i representant de la Fundació Plataforma Educativa.
Sra. Anna Rosa i Congost, secretària
Sr. Carles Duarte i Montserrat, vocal
Sra. Roser Oduber i Muntañola, vocal
Sra. Arantxa de Olaortua i Ugalde, vocal
Les Sres. Roser Oduber i Muntañola i Arantxa Olaortua i Ugalde es van incorporar a les seves funcions en
la passada reunió del 20 de setembre, i en la mateixa data va causar baixa el Sr. Roger Casero i Gombau,
representant fins a la data de la Fundació Plataforma Educativa.
Durant l’any 2011, el Patronat es va reunir a la seu fundacional, en les següents dates: 18 de gener, 15
de març, 21 de juny, 20 de setembre i 15 de novembre.

COMITÈ ASSESSOR ARTÍSTIC
La Fundació Setba compta amb un comitè format per persones posseïdores d’un gran coneixement
artístic i sensibilitat cap a les necessitats dels col·lectius més febles i que, de forma voluntària, ens assessora en el disseny de les activitats i pel que fa a la qualitat artística de les obres que formen part dels
projectes. Durant l’any 2011, aquest comitè ha estat configurat per les següents persones:
Sr. José Félix i Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona
Sr. Pep Camps i Codina, artista
Sra. Belén Gracia, directora de projectes culturals de la Fundació Setba
Sr. Ricard Mas i Peinado, periodista i crític d’art
Sr. Roser Oduber i Muntañola, artista i directora del projecte educatiu CACIS

EQUIP DE GESTIÓ
Sra. Belén Gracia, directora de projectes culturals
Sra. Helena Borbón, gerent

4

XARXA D’ENTITATS I PROFESSIONALS COL·LABORADORS
Són moltes les entitats i les persones que, a títol professional i/o personal, ens han ajudat a tirar endavant les iniciatives dissenyades. L’any 2011, han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àlex Barceló Llauger, director general de Solventa 6
ÄRT Premsa i Comunicació
ASSA Associació pro-disminuïts psíquics de Sant Adrià
Associació Art Catalunya
Associació SUSOESPAI
Bizcabar Patrimoni, SA
Casal dels Infants
CACIS, Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
Centre Cívic Guinardó
CIPO CCL
Coordinadora Catalana de Fundacions
CORDADA, Centre Ocupacional
CuttySark
Fundació Astres
Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD)
Fundació Lluis Carulla
Fundació Plataforma Educativa
Fundació Privada Caviga Baix Llobregat
Hotel Principal
Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Ajuntament de Barcelona
Hermes Comunicacions, SA
“Jo també”, Associació d’ajut i cooperació amb el continent africà
Josep López de Lerma, professor de Dret Públic i Advocat Roca Junyent
Montserrat Pérez Ramos, Art-terapeuta
Moritz
Reial Cercle Artístic
Setba Zona d’Art
Stripart, Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó

5

INFORME DE L’ACTIVITAT
L’any 2011 ha estat l’any d’inici de moltes activitats i projectes, tots ells desenvolupats al voltant d’un eix
comú que és la utilització de la cultura com a vehicle de cohesió de tota la societat civil.

PRESENTACIONS DEL PROJECTE SOLIDARI
Fundació Setba a Barcelona, 17 de febrer de 2011
La primera presentació es va fer a la seu institucional de la Fundació Setba, a la Plaça Reial de Barcelona.
Hi van participar el Sr. Darío Olaortua, president de Fundació Setba i els Senyors Carles Duarte i Albert
Rosa, patrons de la institució.
A la trobada, el president, el Sr. Darío Olaortua, va destacar les tres línies principals d’actuació: la difusió
de l’art i la cultura, la preservació del medi ambient i la vetlla per l’atenció a persones en risc d’exclusió
social. En paraules d’un dels patrons, el lingüista i poeta Carles Duarte, el projecte “posa en relació aspectes centrals del vincle entre les persones: la creativitat i el sentit cívic”.
Fundació Setba a Girona, 7 d’abril de 2011
La presentació va tenir lloc a la Farinera Teixidor, actual seu del diari El Punt Avui, i va girar al voltant
del mecenatge, la cultura i el món de l’empresa. En aquesta presentació es va manifestar la voluntat de
millorar la col·laboració del sector empresarial amb la cultura i els serveis socials.
La jornada va comptar amb les ponències de Josep López de Lerma, professor de Dret Públic a la Universitat de Girona i director de Roca Junyent a Girona, que va fer una reflexió sobre la necessitat d’una
nova llei de mecenatge; i d’Àlex Barceló, director de Solventa 6, que va exposar un cas pràctic a partir de
l’experiència amb la seva pròpia empresa.
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EXPOSICIONS
El Futur es simplement avui
Del 15 de març al 10 d’abril de 2011
Exposició fotogràfica, amb imatges captades a Burkina Fasso per Josep Mª Arimón, que es va organitzar
conjuntament amb l’Associació “Jo també” per a l’ajut i cooperació amb el continent africà. Els ingressos
recaptats es van destinar a la construcció d’un centre d’acollida d’infants a Burkina Fasso.

El Balcó de les Arts
Del 14 al 25 de juliol de 2011
Certamen organitzat per primera vegada l’any 2011 amb l’objectiu de potenciar i premiar les dots artístiques de persones amb discapacitat intel·lectual, incentivant-les perquè treballin en el camp de les
arts plàstiques, un terreny on és difícil fer-se un lloc i, encara més, quan es tracta d’artistes amb aquests
tipus de dificultats.
El projecte es va difondre entre les entitats que utilitzen l’art com a part vehicular de la teràpia que realitzen. Els artistes van proposar 76 obres pictòriques de temàtica lliure.
El Consell Assessor de Fundació SETBA van fer una selecció de 25 obres i d’aquestes, les 3 obres premiades. L’Acte de Lliurament dels Premis i l’exposició de les obres va tenir lloc al Palau Pignatell, seu del
Reial Cercle Artístic de Barcelona.
“Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba. Lucía también hizo un cuadro muy bonito. Me
hizo mucha ilusión ganar el premio; sentí mucha alegría, emoción, era la primera vez que ganaba
un concurso. ¡Me felicitó todo el taller!”.
Amaya Yurrita, artista de la Fundació Privada Caviga
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“Una parte del premio lo dió al taller, se compararon lienzos y pintura. El resto todavía lo tiene,
lo va a utilizar para renovar su habitación.”
Juan Diego Pimentel, de la Fundació Privada Caviga, sobre Amaya Yurrita

“Vaig estar molt contenta de participar i poder recollir el premi. La meva família va estar molt feliç.”
Anna Giralt, artista de CIPO SCCL

“Des del SRC vam observar que l’Antonio estava molt content de rebre el premi, fins i tot va voler compartirho amb els seus companys explicant-ho a l’activitat d’assemblea.”
Lala Murciano, del Servei de Rehabilitació Comunitària Viladecans, sobre Antonio García Díaz

Setba Jove 2011
Del 6 de setembre al 30 d’octubre de 2011
Setba Jove és una exposició multidisciplinar adreçada a artistes joves, menors de 35 anys, provinents de
la Mostra Stripart que organitza el Centre Cívic del Guinardó. La primera edició es va celebrar l’any 2009,
com un projecte de Setba Zona d’Art. El 2011 la Fundació Setba pren les regnes del projecte.
Els participants de les diverses disciplines, en l’edició de 2011, han estat:
•
•
•
•
•
•
•

Dibuix: Daniel Fuster
Vídeo: Colectivo diez y media
Escultura: Marta Riaño, JohnatanMármol
Gravat: Chiqui G. Chicano
Pintura: Usoa Mendikute, Xavier Alabart
Instal·lació: Mirella Hänninen, Diego Bernárdez
Fotografía: Stella Veilla, Daniel Pujalte
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“La noticia de que se había seleccionado una pieza mía, fue recibida con mucha ilusión. Setba
Jove me brindó la oportunidad de vivir la experiencia de mi primera colectiva en Barcelona. Un
gran impulso para continuar trabajando y compartiendo. Guardo un muy buen recuerdo de esta
colaboración y de las personas que hay detrás del proyecto de la galería.”
Jonathan Mármol

CONVENIS
A la Fundació Setba creiem en la col·laboració i el treball en equip per aconseguir desenvolupar projectes i aprofitar els recursos de forma eficient. Per aquest motiu, hem continuat i potenciat la línia iniciada
l’any anterior d’establir convenis amb entitats que ens ajuden a desenvolupar els nostres projectes.
Els convenis signats durant l’any 2011, han estat amb:
Bizcabar Patrimoni
El 29 de juny de 2011 es va signar un conveni per el qual l’empresa cedeix l’espai a la Fundació Setba per
utilitzar-lo com a seu fundacional. A més a més, Bizcabar farà una aportació mensual destinada exclusivament a l’organització del certamen “El Balcó de les Arts” que se celebra anualment.
Fundació Plataforma Educativa
El conveni, signat el 27 de juliol de 2011, especifica que aquesta organització designa un representant
al patronat de la Fundació Setba, demostrant així l’interès i voluntat de treballar conjuntament pels objectius fundacionals de la mateixa.
CACIS
Amb el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat del Forn de la Calç de Calders, a més d’organitzar una
exposició anual amb artistes residents, el 8 de setembre de 2011 es va acordar una col·laboració mútua
d’assessorament artístic.
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COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ
A continuació exposem el quadre d’aparicions als mitjans de la presentació de la Fundació Setba a
Barcelona (febrer de 2011) i a Girona (abril de 2011).

PRESENTACIÓ FUNDACIÓ SETBA
Nom del mitjà

Data

Roger Casero.cat

16/02/11

-

Europa Press

17/02/11

Fundacions

Catalunya Press

17/02/11

Cultura

La Vanguardia.es

17/02/11

Cultura

El Economista.es

17/02/11

Agencies

Qué!

17/02/11

Barcelona

Avui / El Punt

18/02/11

La contra

Red Iberoamericana de Expertos en
Discapacidad y Derechos Humanos

18/02/11

Actualitat

Xarxa d’Acció Social
de Catalunya

18/02/11

Inclusió social

Cultura21

21/02/11

Notícies

Roger Casero.cat

05/04/11

-

Avui / El Punt

05/04/11

Girona

Diari de Girona

07/04/11

Cultura

Nexo 5

07/04/11

-

Avui / El Punt

07/04/11

L’entrevista

Diari de Girona

08/04/11

Educació

Avui / El punt

08/04/11

La contra
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Secció i periodista

Les següents taules fan referència a les aparicions als mitjans de les diferents exposicions que la Fundació Setba ha organitzat al llarg del seu primer any d’activitat.

EL FUTUR ÉS SIMPLEMENT AVUI
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Plataforma Educativa.org

14/03/11

-

El Periódico de Catalunya

15/03/11

Agenda

Bonart Actualitat

15/03/11

Barcelona

Blog de Claudi Puchades

15/03/11

-

Claves de Arte

26/03/11

Agenda

Tercer premi ‘El balcó de les arts 2011’ - Anna Giralt

EL BALCÓ DE LES ARTS
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Tarragona Ràdio

26/04/11

Tothom

TVE

02/05/11

Para todos la 2

E. Catalanes d’Acció Social

27/05/11

Tercer sector

Avui / El Punt

01/06/11

Cultura

Nexo 5

14/06/11

-

infoEnPunto

15/06/11

Associació Joia

15/06/11

La Vanguardia

17/06/11

Cultura

BTV (Ciutat Vella)

18/07/11

Infobarris - A. Molina i R. Foret
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SETBA JOVE 2011
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

La Vanguardia

03/07/11

Agenda. Article

El País

05/09/11

Agenda

20 Minutos

06/09/11

La revista. Ressenya

El País

06/09/11

Agenda

El Periódico (cat)

06/09/11

Gran Barcelona. Agenda

El Periódico

16/09/11

iCult. Cartellera

Ramblejant

01/09/11

Article

Infoenpunto

06/09/11

Article

Plataforma Educativa

06/09/11

Article

Vivir gratis

16/09/11

Ressenya

Inkubart

20/09/11

Ressenya

BCN Unlike

28/09/11

Resenya (anglès)

Arteinformado

---

Ressenya

BCN Cultura

---

Article

Institut d’Estudis Fotogràfics

---

Ressenya

Metroo

---

Ressenya

Metropolitain

---

Ressenya

Cuadros de una exposición

---

Article

Stripart

---

Bases concurs

Tres C

---

Ressenya

Xavier Alabart

---

Ressenya

Les tres xemeneies - Daniel Pujalte ‘Setba Jove 2011’
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La col·laboració de la Fundació Setba en l’espectacle ‘La cerimònia de la llum’ va permetre una visualització de la mateixa molt notòria, des del punt de vista de la gran repercussió que va tenir als mitjans.

LA CERIMÒNIA DE LA LLUM
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

ACN

17/11/11

Article - Maria Güell

El Punt Avui

18/11/11

Article - J.B.

El Punt Avui

18/11/11

Les cares de la notícia

El Periódico

23/11/11

Ressenya

El País

24/11/11

Agenda

El País.com

24/11/11

Et recomanem...

La Vanguardia

24/11/11

Article - Estebán Lines

El Punt Avui

25/11/11

Agenda

Setmanari el Temps

08/12/11

Article - J. Anton Benach

Lenador Films Pro

19/11/11

Entrevista - Xavier S.H

RAC 1

19/11/11

El Vip - Anna Felipe

TV3 i 3/24

21/11/11

Informatius - Maria Espada

Ràdio 4

24/11/11

Wonderland - Rosa Gil

BTV

24/11/11

Connexió Barcelona

BTV

24/11/11

El Pla B

RNE

24/11/11

Agenda - Marta Orquín

RAC 1

24/11/11

El món a RAC 1 - Montse Girona

SER

24/11/11

Agenda - Emma Miguel

COPE

24/11/11

Ara, Catalunya - Montse Rodríguez

Cadena 100

24/11/11

Agenda

3/24

25/11/11

Nota ACN

TV3

25/11/11

Els matins - Miquel Gil

BTV

26/11/11

Informatius - Cristina Brotons

Metropolitain

11/11/11

Ressenya (anglès)

Directe.cat

17/11/11

Ressenya

Ramblejant

22/11/11

Article

Infolocalia

23/11/11

Ressenya

Vilaweb

25/11/11

Article

Luxury News

05/12/11

Nota de premsa

TRES C

---

Ressenya

Les files marcades en gris són aparicions de què tenim constància, però que no es troben als webs dels mitjans.
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MEMÒRIA ECONÒMICA
Aquest ha estat un any d’inici en què la Fundació Setba ha volgut preparar moltes activitats i projectes
que tindran continuïtat i es multiplicaran, el proper any 2012.
Tot i els moments de crisi actual, els ingressos han augmentat en un 8,4% respecte l’any anterior fins a
superar els 30.000 €. No obstant això, les despeses ho han fet en una proporció superior pel fet que s’ha
dotat l’entitat del personal necessari per dur a terme les actuacions definides. Aquest és, sens dubte,
l’any de preparació per a l’activitat fundacional.
Una sèrie de convenis que se signaran, amb total seguretat, durant la primera meitat de 2012 ens permeten assegurar la viabilitat de les activitats que, al seu torn, garanteixen l’acompliment dels principis
fundacionals.

DISTRIBUCIÓ
INGRESSOS
2011

13%
30%

57%
Patrocinis
Donacions Persones
Físiques
Donacions Persones
Jurídiques

DISTRIBUCIÓ
DESPESES
2011

6%
40%
50%

Ajuts

Compres

Personal

Explotació
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4%

ACTIVITATS PREVISTES 2012
Per a finals del 2011, hi ha planificats els següents projectes:
Empreses que sumen +
Primera edició
La Fundació Setba vol facilitar un espai de trobada i debat d’empreses de l’àmbit social i empreses mercantils per tal que aprenguem a col·laborar en la construcció d’una societat més justa i equilibrada que
no oblida la seva responsabilitat amb els col·lectius més febles. Es planificaran tres jornades anuals en
què parelles empresarials explicaran les seves experiències de treball conjunt.
Llibres d’Artista
Segona edició
Tenim planificada la segona edició d’aquesta exposició, en la qual artistes que conviuen amb malalties
mentals exposaran el resultat dels seus treballs en els cursos d’art-teràpia, que els permeten expressar
les seves inquietuds mitjançant obres d’art en forma de llibres. La mostra tindrà lloc per Sant Jordi.
Art i Sostenibilitat
Primera edició
Aquest és un projecte innovador pel qual, gràcies al conveni establert amb CACIS, un dels artistes que
hi ha realitzat estada durant el present any, exposarà el seu treball a la seu institucional de la Fundació
Setba, en un context de respecte pel medi ambient i la natura.
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City Screen
Primera edició
En el marc del festival LOOP, formarem part de les exposicions de vídeo-art que s’organitzen en entitats
independents. A més de projectar les obres de joves promeses, també exposarem peces de persones
que pateixen algun tipus de discapacitat, però que no els impedeix volcar la seva creativitat en aquest
tipus d’expressió artística.
El Balcó de les Arts
Segona edició
Aquest certamen de pintura, que volem que esdevingui un dels projectes anuals estables de la nostra
activitat, s’adreçarà a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que utilitzen l’art
com a part essencial de la integració en una societat en què tenen especial dificultat per trobar un aparador.
Natura és Cultura
Primera edició
Aquest és un projecte que integra tots els nostres principis: la cultura, la natura i el pont que estableixen
les persones amb discapacitat. Aquests, elaboraran escultures que integraran en un entorn natural.
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Setba Jove
Segona edició
No ens oblidem dels joves, artistes de disciplines diverses i que tenen dificultats per accedir als circuits
convencionals. En el marc d’aquesta mostra, podran exposar les seves obres a l’espai de la Fundació
Setba; totes elles amb diferents formats, suports i tècniques artístiques.

Premi Set Balcons a l’art
Primera edició
Volem premiar a les empreses que creuen que la responsabilitat social és quelcom més que una acció
de màrqueting. Empreses amb una sensibilitat especial pels principis que defensem.
També volem organitzar activitats formatives culturals en què l’art, la literatura o la gastronomia es donin la mà. En definitiva, tot allò que creiem interessant per mostrar als amics de la Fundació Setba i que
els recursos ens permetin desenvolupar.
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ON SOM
La seu social de la Fundació Setba es troba a:
Plaça Reial 10, 1r 2a - 08002 - Barcelona
Telèfon: 93 481 36 96
mail: info@fundaciosetba.org
Web: www.fundaciosetba.org
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