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Durada: 30 minuts			
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Subtítols: Català i anglès			

Natura ésCultura
Durada: 16 minuts
Idioma: Català, castellà i anglès
Subtítols: Català
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Carta del president

Benvolguts i benvolgudes,
El 2012 ha estat un any ple de projectes, exposicions i activitats, a la Fundació Setba. Un
any de treball intens de totes les persones que fan possible, cada dia, el funcionament
d’aquesta entitat. Us detallaré el que crec que ha estat el més destacat d’aquest any.
Obrim la temporada amb el projecte més veterà de la casa, el Setba Jove. Aquest
projecte ha complert cinc edicions i enguany ha incorporat una nova manifestació d’art
jove: la música.
El nostre certamen de pintura El Balcó de les Arts ha comptat en aquesta segona edició
amb la col·laboració de l’FNAC com a seu del lliurament de guardons i de l’exposició de
les obres premiades i les finalistes. També hem comptat amb la col·laboració de MIR,
que ha aportat material de Belles Arts pels artistes, DINCAT, que ha difós la convocatòria
entre les entitats i de les Caves Mas Tinell. L’edició d’enguany, ha comptat amb una
important novetat: l’edició d’un calendari, amb les obres dels 12 finalistes, els beneficis
del qual s’han destinat a les entitats. A més, ens hem trobat amb les entitats participants
per escoltar-les i així millorar les següents edicions.
El mes de novembre hem celebrat el cinquè aniversari de Setba Zona d’Art. Aquest
és el projecte galerístic que ha donat origen a la nostra Fundació. Amb ell hem après
quasi tot el que sabem, ha estat el nostre laboratori d’assaig, ens ha donat a conèixer a
Barcelona i arreu, i amb el seu alè ens ha animat a transformar el que era un espai per
a l’art i la cultura en un en què l’art i la cultura actuen com a vehicles de la solidaritat.
En el marc d’aquesta celebració hem organitzat una exposició sobre La memòria de la
Plaça Reial i hem editat un documental amb entrevistes a persones grans del barri. Per
aquest projecte hem comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona,
concretament del Districte de Ciutat Vella i amb la complicitat dels locals de la Plaça
Reial que han exposat obra del nostre fons d’art. Hem omplert la nostra plaça d’art.
I com a homenatge a Setba i als nostres orígens a la Plaça Reial, hem decidit que aquest
projecte tindrà continuïtat cada novembre. Baixarem a la Plaça per complir un dels
objectius que des del principi ens hem marcat, recuperar aquest indret màgic de la ciutat
mitjançant allò que nosaltres coneixem: la cultura.
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També hem estrenat nou projecte, el Natura ésCultura: una activitat al voltant de l’art,
la natura i la integració, amb la complicitat de CACiS i Susoespai. Consisteix en unes
jornades a l’aire lliure en les quals persones que conviuen amb malalties mentals
treballen al bosc i converteixen en art efímer els materials naturals que troben, alhora
que contribueixen a netejar el bosc de plantes seques i/o invasores.
Les trobades amb el món de l’empresa que va iniciar Setba -amb el nom de La Vida de
l’empresari és Puta, posa-li una mica d’art- han donat pas aquest any a un nou cicle de
conferències que, sota el títol Empreses que Sumen + , intenta motivar les empreses
mercantils en la col·laboració amb les empreses socials. Per això convidem empreses
i entitats perquè ens expliquin les seves experiències de col·laboració.
A més, hem començat a treballar en un ambiciós projecte: La Casa de La Natura, centre
gestionat per la nostra Fundació i que s’ubicarà en uns terrenys forestals d’Argentona a
tocar de la Serralada Litoral. Serà un centre on es podran realitzar exposicions artístiques, projectes mediambientals i un gran ventall d’activitats socioculturals.
Esperem que la Fundació Setba hagi començat a ser reconeguda com una institució
privada que treballa, des de l’àmbit cultural i el social, en col·laboració amb institucions
de tota mena per fer una societat més justa i inclusiva.
I per acabar, vull assegurar que continuarem el 2013, i els anys que vindran, amb les
mateixes ganes, esforç i dedicació per fer arribar l’art i la cultura a totes les persones que
configuren la nostra societat amb tota la seva diversitat.
Gràcies a tots i a totes pel vostre suport,

Darío Olaortua
President de la Fundació Setba
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La Fundació Setba
La Fundació Setba es troba a la Plaça Reial de Barcelona, construïda en el solar on es trobava el Convent
de Santa Madrona, que va ser desamortitzat després de la crema de convents de 1835. Entre 1843 i
1848 s’hi va emplaçar temporalment el Teatre Nou, fins que el 1848 va començar a construir-s’hi la
plaça actual. En el projecte original de l’arquitecte Francesc Daniel Molina i Casamajó, era tractada com
la tradicional plaça major espanyola, amb tota la planta baixa porticada i amb façanes de model isabelí.
Encara avui l’immoble que alberga la Fundació Setba,
erigit al segle XIX i d’estil neoclassicista, conserva
els sòls de mosaic originals, les motllures de
guix i els set finestrals amb vistes a la Plaça Reial
que li atorguen nom a la galeria a partir de l’acrònim
format per les síl·labes Set (número) i Ba (balcons).
Per l’immoble hi han passat personalitats il·lustres
del món de la cultura; hi visqueren Ocaña i posteriorment
Lluís Llach. Ambdós han estat protagonistes de diverses
exposicions a la galeria. La més recent Ocaña, àngels i
dimonis entre març i abril de 2012, amb més de mig
centenar de dibuixos inèdits de l’artista andalús.
L’any 2012 ha estat l’any de consolidació de la tasca de la Fundació Setba, amb una vintena de projectes
centrats en els objectius fundacionals: la promoció de l’art i la cultura, la inclusió social i la cura del medi
ambient.
Per fer realitat els nostres objectius, desenvolupem les activitats a través de tres eixos. Un primer
eix el configuren els Projectes Inclusius, la nostra raó de ser, que dissenyem per i per a persones dels
col·lectius més febles. Un segon eix l’itegren els Projectes Solidaris pensats per fer que l’art i la cultura
arribin a tots els públics i els beneficis dels quals serveixen per finançar els projectes inclusius. El tercer eix, però no menys important, està format per les Col·laboracions, projectes externs en els quals
participem de diverses formes: projectes que demostren que treballar de forma conjunta reporta un
enriquiment mutu i permet dur a terme iniciatives que de forma individual no serien possibles.
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Òrgans de govern i gestió
PATRONAT
A data 31 de desembre de 2012, el Patronat està configurat per les següents persones:
Darío Olaortua i Rumeu, president
Verónica de Sepúlveda i Valenzuela, vicepresidenta
Albert Rosa i Congost, tresorer
Anna Rosa i Congost, secretària
Roser Oduber i Muntañola, vocal
Arantxa de Olaortua i Ugalde, vocal
Carles Duarte i Montserrat va causar baixa com a vocal de la Fundació Setba el 18 de setembre de 2012.
Durant l’any 2012, el Patronat es va reunir a la seu fundacional, en les següents dates: 17 de gener,
13 de març, 22 de maig, 18 de setembre i 11 de desembre.

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 sobre la qualitat artística de les obres que formen part dels
projectes. Durant l’any 2012, aquest comitè ha estat configurat per les següents persones:
José Félix i Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona
Pep Camps i Codina, artista
Cristina Sampere, directora de projectes culturals de la Fundació Setba
Ricard Mas i Peinado, periodista i crític d’art
Roser Oduber i Muntañola, artista i directora del projecte educatiu CACIS
Carlos García Vela, responsable de la programació cultural de FNAC El Triangle
Núria Guinovart, artista
Raimond Maragall, galerista

EQUIP DE GESTIÓ
Gerència, Helena Borbón
Direcció de Projectes Culturals, Cristina Sampere
Responsable d’Esdeveniments, Sònia Álvarez
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

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 portar
a terme les iniciatives dissenyades. El nostre sincer agraïment a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 i Tria
Ajuntament de Barcelona | Disctricte de Ciutat Vella
Amics de la Rambla
Associació Art Catalunya
Associació Susoespai
Associació La Reial
Bizcabar Patrimoni, SA
CaixaFòrum
CACiS | Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
Casal dels Infants
Caves Vilarnau
Centre Cívic Guinardó
Centre Cívic Pati Llimona
Coordinadora Catalana de Fundacions
Daniel Ferrer, cineasta
Fèlix Velasco, director de FVP Management i soci-fundador de Foretica
FNAC El Triangle
Fundació Astres
Fundació Lluis Carulla
Fundació Plataforma Educativa
Heretat Mas Tinell
Hotel Principal
Hermes Comunicacions, SA
Icària Iniciatives Socials
Josep Maria Canyelles, fundador de Responsabilitat Global
La Caixa | Oficina Plaça Molina
Mexcat | Associació Cultural Catalano Mexicana
Moritz
Museu Marítim de Barcelona
Norai Raval-SCCL
Reial Cercle Artístic
Stripart | Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Projectes Inclusius
Llibres d’Artista

Del 25 al 29 d’abril de 2012
La Fundació Setba pren el relleu de Setba Zona d’Art en l’organització de Llibres d’Artista, una mostra
integrada per les obres dels alumnes de Susoespai, entitat que treballa amb persones que conviuen
amb transtorns mentals. La mostra de llibres, realitzats amb guix i paper i de temàtica lliure, té lloc a la
Sala Ocaña.

Poder exposar els llibres d’artista a la Fundació Setba ha estat molt important per
a les persones que participen als tallers de Susoespai, pel reconeixement
que suposa del seu esforç i treball creatiu.
- Fina Alert | Educadora -

9

INFORME DE L’ACTIVITAT

El balcó de les arts
Del 10 al 21 de juliol de 2012

Organitzem la segona edició d’El Balcó de les Arts, un certamen de pintura per a persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Una de les novetats d’aquesta
edició respecte de la primera
és que les 12 obres finalistes
configuren el primer calendari
solidari de la Fundació Setba.
Els beneficis de la venda dels
calendaris, es destinen, a les
mateixes entitats participants.

A aquests artistes cal valorar-los per les seves capacitats, no per les discapacitats que puguin patir.
- Arantxa de Olaortua | Patrona de la Fundació Setba -

En aquesta segona edició, són 15 les entitats participants, amb un total de 160 obres presentades. Se seleccionen 12 obres, de les quals 3 són premiades amb un curs inclusiu d’art teràpia, material de Belles Arts,
gentilesa de MIR, així com una compensació econòmica per a l’associació a la qual pertany l’artista. FNAC
El Triangle cedeix l’espai per al lliurament de premis del certamen i per a l’exhibició de les obres finalistes.

‘Los monstruos’ d’Erik Nitsch
FCSD 			
PRIMER PREMI

‘El zoo’ de Berta Alsina
Fundació TEAS			
SEGON PREMI
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‘Caviga’ de Antonio Lechuga
CAVIGA
TERCER PREMI

INFORME DE L’ACTIVITAT

Natura ésCultura

Del 25 de setembre al 29 de novembre de 2012
El projecte Natura ésCultura recull els tres pilars fundacionals, ja que es tracta d’una activitat artística
–guiada per l’escultora canadenca Sharon Kallis– adreçada a persones que conviuen amb malalties
mentals i amb dues finalitats, l’una artística i l’altra de preservació del bosc. L’activitat la realitzen dos
grups de 10 persones cadascun, que netegen el sotabosc, en recullen les plantes i tiges més seques i
realitzen amb elles una escultura. Paral·lelament a l’experiència amb l’artista, es duen a terme tallers
artístics de la mà dels professionals de Susoespai.

En aquesta primera edició del projecte la Fundació col·labora amb CACiS, que cedeix les seves instal·lacions
per a la realització del taller, i amb Susoespai, associació dedicada a la creació artística i la salut mental.
He quedat molt commoguda arran de l’experiència de treballar amb la gent de la Fundació Setba.
Sé que ara sóc millor persona per haver conegut i treballat amb cadascun dels participants,
i ho tornaria a fer a ulls clucs.
- Sharon Kallis | Artista -

El CaixaForum acull la presentació del reportatge
documental Natura ésCultura, realitzat per Daniel
Ferrer. Un document audiovisual que recull aquesta
experiència, amb el testimoni d’usuaris i organitzadors.
Amb la subvenció que l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Barcelona atorga al projecte es fa
una edició en DVD del reportatge que es distribueix
de forma gratuïta a entitats, empreses i particulars.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Empreses que sumen +
Aquest és un nou projecte que ens fa una il·lusió especial. Amb Empreses que Sumen + la Fundació
Setba vol mostrar al teixit empresarial casos exitosos de col·laboració entre les empreses socials i les
mercantils. Estem convençuts que la suma d’esforços ha de ser el camí per a una veritable transformació
social que passa per la col·laboració de tothom.
Per això, obrim la nostra seu fundacional a totes
les persones interessades a conèixer formes de
treball conjunt amb l’objectiu de ser referents com
a punt de trobada i de promoció d’activitats
empresarials que fan quelcom més que cercar el
benefici econòmic.
El projecte està configurat per tres trobades anuals
i compta amb la co·laboració de l’Associació Amics
de la Rambla.
I Trobada, 16 de febrer de 2012
La primera trobada presenta l’experiència de
col·laboració entre el Casal dels Infants i l’Hotel
Principal, representats per Thaïs Sánchez i Juan
Domingo Rubíes respectivament.
L’acord de col·laboració signat per aquestes dues
empreses s’emmarca en un projecte en benefici de
joves en risc d’exclusió social, en què l’Hotel Principal
cedeix un espai, per dur a terme les classes i els tallers
dels Mòduls de Capacitació en Ajudant de Cambrer/a
del Casal dels Infants. Posteriorment, els alumnes
realitzen pràctiques laborals a les seves instal·lacions
i alguns s’incorporen a la plantilla de l’hotel.
Prèviament a la presentació del projecte de col·laboració, l’Albert Rosa -gerent de la Fundació ASTRES- fa
un recorregut per la història de la solidaritat i la beneficència, per exposar-ne l’evolució, les dificultats i fa
notar la necessitat d’una revisió de les lleis que regeixen l’àmbit del voluntariat i la cooperació, així com la
importància creixent de la col·laboració entre empreses públiques i privades.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

II Trobada, 21 de juny de 2012
La segona trobada la presideix la Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Municipal del Districte de Ciutat
Vella, que inaugura els parlaments enaltint la importància de les empreses que fomenten els valors socials.
Josep Maria Canyelles, fundador de l’empresa
Responsabilitat Global realitza una ponència sobre
el significat actual de la responsabilitat social
empresarial, remarcant que la majoria d’empreses
socialment responsables són PIMES.
El cas de col·laboració exposat és la creació del
Restaurant Norai, una iniciativa del Museu Marítim
de Barcelona i l’entitat social Impulsem.
Roger Marcet, director del Museu, i Fina Garcia, directora de la Cooperativa NORAI - Raval SCCL,
expliquen com es van plantejar aquest projecte cultural i de responsabilitat social, que pretén situar
la gastronomia marítima com a element fonamental del projecte museístic, a més de ser una eina per
facilitar la integració de persones amb dificultats d’inserció social i laboral.
III Trobada, 18 d’octubre de 2012
La tercera trobada s’inicia amb la ponència
sobre la gestió dels valors a càrrec del Sr. Fèlix
Velasco, director de FVAS Management i
Soci-Fundador de Foretica, que fa èmfasi en la
necessitat de dotar les empreses d’ètica. En un
context com l’actual, amb tots els canvis que
s’estan produint a nivell tecnològic, institucional
i del sistema de valors les regles del joc no són
les mateixes i cal adaptació.
Maria José Pujol, gerent del grup Icària Iniciatives Socials, i Oriol Carbonell, director de 7 i TRIA, presenten la seva experiència de col·laboració. Maria José Pujol remarca la importància de regir-se per un
criteri de servei a la societat. El fet de tenir valor social no és tangible, però sí que ha de ser una fulla
de ruta per a les empreses en el moment actual. Oriol Carbonell explica el projecte pedagògic que hi
ha darrere de 7 i TRIA i remarca que és aquest punt el que la diferencia d’altres empreses del sector i el
que ha fet que aconseguissin la confiança de les escoles i dels pares. Ambdós destaquen la importància
de les aliances entre empreses mercantils, ja que han de servir per assegurar-ne el compromís social.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Projectes Solidaris
Stefan Cools, l’artista
Del 8 de maig al 29 de juny de 2012
La Fundació Setba acull, els mesos de maig i juny de 2012, l’exposició Stefan Cools, l’artista, una mostra
que explorava la relació eterna entre l’home i la natura.
Des de temps pagans les gents han entès
que la sexualitat era el més bàsic per viure, la
importància de tot radicava en la fertilitat de
l’home, el seu bestiar i els seus cultius. Aquest
és el punt de partida de la reflexió que proposa
Stefan Cools, un artista plàstic holandès que va
començar el seu periple en el món de l’art
estudiant floristeria i el va seguir especialitzantse en art floral. La beca que el va portar a CACiS li
va permetre treballar amb els materials naturals
dels seus entorns i realitzar una obra sustentada
en aquesta relació de l’home amb la natura.
Aquesta mostra ha estat possible gràcies al conveni signat entre la Fundació Setba i CACiS per al qual,
cada any, un dels artistes que hi facin estada, exposen a la seu de la Fundació.
La possibilitat que la Fundació Setba em va donar
oferint-me exposar a la seva meravellosa galeria
és quelcom amb què només podia somiar.
Tinc la sensació que el meu treball
té molt a veure amb el dels artistes catalans, per la comprensió de la naturalesa i la forma de treballar amb materials orgànics.‘ Stefan Cools: l’Artista’
ha estat un punt d’inflexió en la meva carrera.
- Stefan Cools | Artista -

							
La mostra es complementa amb la pel·lícula Stefan Cools: L’artista, un documental de Daniel Ferrer que
interpel·la a l’artista sobre la percepció de l’art, la vida i també les motivacions i preocupacions que inspiren
el seu original treball. La première d’aquest documental es realitza al Museu de la vida rural de l’Espluga de
Francolí, gràcies al conveni establert amb la Fundació Lluís Carulla.
Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes culturals inclusius
per a persones que conviuen amb transtorns mentals.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Setba Jove

Del 13 de setembre al 9 de novembre de 2012
La mostra multidisciplinar Setba Jove ha complert aquest 2012 cinc anys. La Fundació Setba agafa
el relleu de Setba Zona d’Art, que des de 2008 ha estat mecenes d’artistes emergents. La iniciativa
s’emmarca en un dels elements principals de la filosofia de la Fundació Setba que és donar l’oportunitat
d’apropar l’obra dels joves talents al públic. L’espai es transforma així en un aparador de l’actualitat
artística de Barcelona.

En un moment de canvi professional, en el lloc
correcte i a l’hora justa, participar en el Setba
Jove ha estat l’oportunitat que tant necessitava per mostrar la meva feina. Setba Jove és un
gran impuls per als artistes emergents.
- Carles Piera | Artista -

C
L’edició de 2012 compta amb la participació de 14 artistes: Paula Alonso, Monica Campoy, Carmen
Carrasco, Helena Costa, Eloi Costilludo, Catalina Cueto, Sonia Ferre, Jan Monclus, Kika Moragues, Carles
Piera, Raquel Rappini, Javier Rubín, Esteban Rubira i Pere Vilanova. Tots ells provenen de la mostra
Stripart que organitza el Centre Cívic del Guinardó i participen amb projectes emmarcats en 6 disciplines
diferents: escultura, gravat, pintura, fotografia, il·lustració, instal·lació i la música, disciplina artística que
s’incorpora per primer cop a la mostra.
El jove cantautor Pere Vilanova interpreta les cançons del seu darrer disc Una Magrana d’Astres, un disc
que proposa una odissea musical que va des del folk més íntim al rock més fosc. Aquest tercer treball és
una antològica del poeta contemporani català Carles Duarte.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes culturals inclusius
per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Arcans per a la verema

Del 9 de novembre de 2012 al 23 de febrer de 2013
L’exposició s’organitza en el marc de l’acord de col·laboració entre les Caves Vilarnau i la Fundació
Setba, que enguany presenta la mostra de Guadalupe Masa que porta per títol Arcans per a la verema.
Dues sèries, una d’acrílics sobre fusta i l’altra de gravats sobre paper, per a les quals l’artista ha trobat
inspiració en el món del Tarot.

Poder exponer en Vilarnau fue altamente gratificante, desde el trato
con los responsables del espacio, profesionales y con gran sensibilidad, hasta la buena organización y las inmejorables instalaciones.
Un placer haber tenido la ocasión de exponer en tan incomparable
lugar.
- Guadalupe Masa | Artista -

La mostra es compòn de 22 obres, el mateix número que els Arcans Majors. Així l’emplaçament de les
obres a les caves s’ha fet seguint un ordre aleatori, com si es tractés d’una tirada de Tarot.
Els Arcans Majors representen en conjunt l’univers i estan dividits en tres grups que s’identifiquen amb
tres plans dimensionals de les persones: les cartes del coneixement per al pla material, les de l’acció
per al pla espiritual, i les de l’emoció per al pla anímic. Guadalupe Masa ha estudiat els valors que porta
intrínsecs cada carta, els atributs en la representació tradicional i les interpretacions possibles i amb
l’aspecte que considera més significatiu en realitza la seva versió. El resultat és una singular baralla d’un
mètode endevinatori que es calcula que té més de 10 segles d’antiguitat i que està carregat de
simbologies provinents de religions, filosofies i cultures molt antigues i diverses.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes culturals inclusius
per a dones que han patit violència masclista.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

La memòria de la Plaça

Del 15 de novembre de 2012 a l’11 de gener de 2013
Amb motiu del cinquè aniversari de Setba s’organitza una exposició en homenatge a la Plaça Reial de
Barcelona. Un espai que Setba vol resituar a les rutes habituals dels ciutadans, ajudar a recuperar-ne
l’essència barcelonina.
Aquesta exposició en torn de la Plaça Reial, en el marc de l’aniversari de l’entitiat, ha estat la primera d’un
projecte per ajudar a recuperar la memòria històrica d’aquest espai.

La Memòria de la Plaça està integrada per obres, inspirades en la Plaça Reial, de cinc artistes que posen
color als cinc anys d’història de l’espai: Nazario (2008), Guadalupe Masa (2009), Pep Camps (2010), José
Antonio Sancho (2011) i Carles Piera (2012).
ELS AUTORS
Nazario
Historietista i pintor, considerat el pare del còmic
underground espanyol i un dels més destacats
del còmic gay. Com a veí de la Plaça Reial, aquesta
ja és leitmotiv de moltes de les seves obres.
Representa l’any 2008, ja que va exposar a
Setba en una de les primeres mostres que la
galeria va organitzar: La Plaça Reial Inspira.

Guadalupe Masa
Artista plàstica habitual de Setba. L’any 2009 va
exposar individualment per primer cop en la
mostra De lo visible y lo invisible tot i que l’any
abans, el 2008, va participar en la col·lectiva
Mirada Interior.
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Pep Camps
Escultor molt vinculat també a la galeria. Ha exposat a Setba en
diverses ocasions, i de forma individual l’any 2010 amb Anatomia
d’un assassinat, una denúncia personal contra la violència de gènere i
domèstica, la pena de mort, el terrorisme, el patiment...

M’agraden les exposicions temàtiques, perquè hi pots
desenvolupar aspectes no habituals dins l’expressió plàstica.
L’art és un instrument perfecte per remoure estómacs i cervells,
perquè les sensacions i els sentiments aflorin. Sentir les
contradiccions humanes a través del color,
la forma i la plasticitat és un plaer que només l’art pot brindar.
- Pep Camps | Artista -

Jose Antonio Sancho
Fotògraf que va exposar a Setba el 2011 imatges
de la Barcelona dels 70 i 80’s. L’exposició va tenir
molt ressò mediàtic i es va dir Barcelona Canalla
i Sublim. Gràcies a l’èxit de l’exposició, Setba en
va editar un llibre.

Carles Piera
És l’artista més jove dels cinc. Ha participat al Setba Jove
d’enguany i, seguint la filosofia de Setba de donar veu als
artistes emergents, ha estat seleccionat per formar
part de La memòria de la Plaça com a representant de
l’any 2012.

18

INFORME DE L’ACTIVITAT

ACTIVITATS PARAL·LELES
Ruta artística per la Plaça Reial
Paral·lelament a l’exposició i en el marc de l’aniversari de Setba, 16 dels establiments de la Plaça Reial
acullen una de les obres del fons d’art de Setba, escollida ex profeso per al local en qüestió, a mode de
ruta artística.
Conferència Una Plaça Reial plena de vida
En el marc de l’exposició commemorativa del cinquè aniversari de Setba, la Fundació Setba acull, el 13
de desembre, la conferència Una Plaça Reial plena de vida, a càrrec del gestor cultural Toni Estopà. Un
recorregut per la història recent de la Plaça Reial, des dels anys 80 fins a l’actualitat.
Projecció documental La memòria històrica de la Plaça Reial
Gràcies a la subvenció que el Districte de ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona concedeix a la
Fundació Setba, es realitza una activitat amb la gent gran del Gòtic vinculada a la memòria històrica
d’aquesta emblemàtica Plaça. Records, imatges, anècdotes... tot es posa sobre la taula en una trobada
que acull el Centre Cívic Pati Llimona el 21 de desembre en què participen una dotzena de persones.
D’aquesta trobada se’n realitza un reportatge documental per no perdre aquests testimonis, per recollir i
conservar la memòria històrica de la Plaça Reial i se n’edita un DVD.
La première té lloc el 24 de gener de 2013 a la seu de la Fundació Setba, a la mateixa Plaça Reial, amb
una sala plena a vessar de veïns i curiosos. La segona projecció es realitza el 19 de març de 2013 al Casal
de gent gran Pati Llimona.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes culturals inclusius
per a la gent gran.
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L’art de regalar art

De l’11 de desembre de 2012 a l’11 de gener de 2013
La darrera exposició de l’any és una col·lectiva multidisciplinar de 8 artistes: Sònia Ferré, Rasim Michaeli,
Març Rabal, Ángeles Rodríguez, Santi Sallés, Fátima Tocornal, Xavier Jansana i Raimond Vayreda.

Participar a la col.lectiva de nadal va significar l’oportunitat de mostrar obra recent de petit format
al públic divers de Setba, amés de ser una trobada i intercanvi amb la Fundació
i la resta dels artistes, sempre enriquidor.
- Març Rabal | Artista -

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes culturals inclusius
per a perones amb que han patit abusos en la infantesa.
20

INFORME DE L’ACTIVITAT

Col·laboracions
LOOP Screen Festival
Del 26 al 29 de maig de 2012

Participem, per primera vegada, al LOOP Screen Festival en la secció City Screen: la ruta conjunta
d’espais col·laboradors del Gòtic. Projectem l’obra Putas Matrioskas, de Raúl Manjavacas: l’obra ha
estat seleccionada d’entre un total de 24, creades per persones amb diferents malalties mentals, que
han realitzat les seves peces audiovisuals utilitzant el gènere de l’autoretrat.
Putas Matrioskas, de Raúl Manjavacas
Como artista out sider y usuario de la
Asociacion Susoespai, la Fundacion
Setba confió de nuevo en nuestro
colectivo y, como viene haciendo
desde hace algunos años, me ofreció la
posibilidad de mostrar al público mi
videoarte “Putas Matrioskas”
un vídeo claramente conceptual.
- Raúl Manjavacas | Artista -

Necessitat Vital, 30 anys
Del 25 de setembre al 7 d’octubre de 2012

La Fundació Setba acull la presentació de la mostra conmemorativa dels 30 anys de trajectòria de
l’artista Josep Serra, vinculat a Setba des dels seus inicis.

L’exposició Necessitat Vital, 30 anys
ha suposat la culminació d´un projecte repartit en
tres ciutats: Argentona, Mataró i Barcelona, on he pogut
mostrar el treball i les experiencies de 3 dècades de vida
artística, amb la satisfacció d´una molt bona comunicació
de públic i artísta, perquè si no?
- Josep Serra | Artista -
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El arquetipo de Renato
Del 27 de setembre al 7 d’octubre de 2012

Col·laborem, novament, amb l’Associació Cultural Catalano Mexicana durant la Setmana de Mèxic.
En el marc d’aquestes jornades i atesa la seva ubiciació a la mateixa Plaça Reial, que està agermanada
amb la Plaza Garibaldi de Ciutat de Mèxic, la Fundació Setba acull la mostra El arquetipo de Renato del
mestre Renato González. Pertany al programa Barcelona Vive México, que segueix la línea d’aquestes
festivitats amb una proposta de la societat civil catalana, per a la promoció de la cultura mexicana.

Col•laborar amb la Fundacio Setba per exposar obra
d’autors mexicans no tan coneguts a casa nostra
és un regal inmens. Una galería com Setba, amb un
component de retorn social tan desenvolupat, és
molt important per validar la feina que realitzem les
organitzacions sense ànim de lucre
- Albert Torras | Vicepresident MEXCAT -

Dones invisibles

Del 26 d’octubre al 3 de desembre de 2012
En el marc del Dia internacional de la Lluita contra la
Violència de Gènere, la Fundació Setba acull la mostra Dones invisibles, un projecte impulsat per CACiS Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat - de 12 fotògrafes que han realitzat obres de denúncia en torn
a aquesta problemàtica.
Els beneficis que reporta es destinen a finançar el manteniment d’un pis d’acollida per a dones maltractades.

Durant el 2011 CACiS va iniciar un projecte de sensibilitzaciói contra la violència de gènere.
La Fundació Setba, a més de fer una presentació expositiva, ha tingut cura de part del material
editat amb la finalitat de recaptar diners per a un pis d’acollida per a dones maltractades.
- Roser Odúber | Artista i responsable de CACiS-
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Convenis
Enguany hem continuat cultivant els acords que permeten treballar en col·laboració amb altres entitats i així poder donar als projectes solidaris més visibilitat. Els convenis signats durant l’any 2012,
han estat amb:
FNAC
Conveni de17 de maig per el qual l’empresa ens cedia un espai a la segona planta on exposar les obres del
II Certamen d’El Balcó de les Arts .També el lliurament de guardons va tenir lloc a la seu de l’FNAC a la Plaça
de Catalunya. L’afluència de persones al local va donar molta visibilitat a les obres finalistes.
Patronat de la Vellesa d’Argentona
Aquest conveni es va signar el 17 de juliol amb motiu de la col·laboració entre Fundació Setba i el mencionat
Patronat a fi i efecte de l’organització de l’acte d’homenatge a la Vellesa del poble d’Argentona.
Heretat Mas Tinell
Fruit d’aquest acord amb les prestigioses caves hem gaudit dels seus productes en les inauguracions de les
exposicions i dels projectes solidaris. Es va signar el 9 de setembre.
Reial Cercle Artístic
Conveni del 28 de novembre per el qual la institució ens cedia l’ús de la sala d’exposicions del Palau Pignatell
per exposar les obres del III Certamen del “Balcó de les Arts” a celebrar en 2013. Tanmateix, el lliurament
de guardons –fruit d’aquest acord- tindrà lloc a la seu del RCA. El marc incomparable d’aquesta seu donarà
sens dubte un caire de molta qualitat professional a l’acte i a la mostra exposada.
CaixaForum
Acord per utilitzar de forma gratuïta una sala per presentar el vídeo del projecte solidari Natura esCultura.
Presentar el resultat del projecte a la premsa i als propis protagonistes en aquest marc incomparable
i referent de la cultura va ser motiu de gran orgull per a la Fundació Setba.
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La Fundació als mitjans
Stefan Cools, l’artista
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Bonart
Valiente Muchedumbre

04.05.12
04.05.12

Ressenya
Ressenya (documental)

BCN.cat

08.05.12

Article - Letícia Castellsaguer

Diari més

08.05.12

Agenda (Acte MVR)

Tinet.cat

08.05.12

Ressenya (Acte MVR)

Ràdio Montblanc

08.05.12

Ressenya (acte MVR)

Zelig Blog

09.05.12

Ressenya (Acte MVR)

Más de arte

10.05.12

Ressenya

Ramblejant

17.05.12

Article

Valiente Muchedumbre

19.05.12

Trailer (documental)

Guia del Ocio BCN

VÀRIES

Ressenya

Time Out

VÀRIES

Ressenya

Blog Claudi Puchades

12.06.12

Article - Claudi Puchades

Guia del Ocio BCN

15.06.12

Article

Setmanari Presència

15.06.12

Article - Maria Palau

El Periódico

20.06.12

Agenda (documental)

El Punt Avui

20.06.12

Agenda (documental)

Bonart

Juny

Article

Cuadros de una exposición

Juny

Artícle/crítica - Marta Teixidó

Time Out

---

Agenda

All Events in BCN

---

Agenda

Arteinformado

---

Agenda

Blog Movimientpuntzero

---

Ressenya

Fashionably Late

---

Agenda

Geomium

---

Agenda

Hotlist

---

Agenda

Mundo de lujos

---

Ressenya

Valiente Muchedumbre

19.05.12

Trailer (documental)

Blog Claudi Puchades

12.06.12

Article - Claudi Puchades
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Setba Jove 2012
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

ACN
El Periódico
Guia de butxaca
BTV Ciutat Vella
Bonart
Art Catalunya
Directe.cat
Bonart
Infoenpunto
Aleix Art
Ramblejant
Cuadros de una exposición
Perevilanova.cat
Notikumi
EGM Blog
@EloiCostilludo
@ccguinardo
@QFsuplement

13.09.12
21.09.12
--29.10.12
09.09.12
10.09.12
13.09.12
15.09.12
17.09.12
26.09.12
23.09.12
Setembre
Octubre
----VÀRIES
13.09.12
25.10.12

Ressenya
Núria Martorell - Cultura
Agenda
Infobarris - À. Molina i M. Artacho
Ressenya
Ressenya
Ressenya ACN
Ressenya
Ressenya
Artícle/crítica - Alexi Mataró
Ressenya concert
Artícle/crítica - Marta Teixidó
Ressenya concert
Ressenya
Article - NP
Twitter
Twitter
Twitter

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Ràdio 4
Amics de la Rambla

17.10.12
06.02.12

Vida Verda - Pilar Sampietro
Ressenya I Trobada

Responsabilitat Global

11.06.12

Ressenya II Trobada

Museu Marítim de Barcelona

15.06.12

Ressenya II Trobada

Amics de la Rambla

21.06.12

Ressenya II Trobada

Responsabilitat Global

10.10.12

Ressenya III Trobada

Empreses que sumen +
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Natura ésCultura
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Regió 7 - Manresa
La Xarxa
Ràdio 4
Valiente Muchedumbre (Blog)
Bonart
Regió 7
Coordinadora Catalana de Fundacions
Bcn.cat
Social.cat
@VmDocs
@Xarxaprod.cat

29.01.13
03.02.13
20.03.13
29.12.12
22.01.13
29.01.13
30.01.13
06.02.13
08.02.13
21.12.12
28.01.13

Pepa Mañé
Pilar Garcia
Vida Verda - Pilar Sampietro
NP Projecció CaixaForum
Ressenya
Pepa Mañé
Agenda
Verònica Heredia - Article + Vídeo
Article (font Bcn.cat)
Twitter
Twitter

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

La Vanguardia
El Punt Avui
Time Out
Què fem
Diari de Menorca
El Periódico
El País
El Periódico
La Vanguardia
El Mundo
Cuadros de una exposición
Time Out
Time Out
BTV
Connexió Barcelona - BTV
La Xarxa
TV ciutat Vella - BTV
Cadena SER
Connexió Barcelona - BTV
25 TV

12.11.12
15.11.12
22.11.12
23.11.12
25.11.12
26.11.12
03.12.12
13.12.12
13.12.12
20.12.12
27.12.12
03.01.13
11.01.13
06.12.12
15.11.12
27.11.12
26.11.12
06.12.12
24.01.13
24.01.13

Agenda
Ressenya
Agenda
Ressenya
Article - Raquel Marqués
Article - Blanca Espacio
Article - Camila Pinzón
Ressenya
Agenda
Article - Vanessa Graell
Article - Marta Teixidó
Ressenya
Ressenya
Notícia - Informatius
Directe - Exposició
La tarda de Barcelona - J. C. Gómez
Infobarris - À. Molina i M. Artacho
Hora 14 - Yahaira Desiret
Directe - Memòria històrica
Barcelonautes - Alicia G. Escribano

La memòria de la Plaça
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Bonart
Ir Barcelona
Infoenpunto
Ramblejant
Veo digital
Barcelona en horas de oficina
Cuadros de una exposición
Bonart
Barcelona en horas de oficina
BCN.cat
Bonart
Forfree
Forfree
Forfree
Coolture
Mundo de lujos
Fashionably Late
Time Out
Guia de butxaca
@laculturanoval

30.10.12
12.11.12
15.11.12
08.12.12
09.12.12
14.12.12
27.12.12
30.10.12
03.01.13
21.01.13
22.01.13
-------------------------

Ressenya
Article
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Reportatge conferència - C. Piñeiro
Article on line - Marta Teixidó
Ressenya
Reportatge memòria històrica - C. Piñeiro
Ressenya
Ressenya memòria històrica
Ressenya exposició
Ressenya conferència
Ressenya ruta artística
Ressenya
Nota de premsa
Ressenya
Ressenya museus i exposicions
Agenda
Twitter

@barcelona_010
@CPG2011bcn
@catexperience
@srabsenta
@Insolits
@CPG2011bcn

15.11.12
07.12.12
VARIS
03.01.13
04.01.13
08.01.13
08.01.13
08.01.13
24.01.13
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Twitter
Twitter
Twitter - RT @cpg2011bcn
Twitter
Twitter
Twitter

La Fundació a les xarxes
Des de la seva constitució, la Fundació Setba ha fet un esforç per tenir presència a l’entorn digital a través
de les xarxes socials i eines de comunicació diverses. Actualment compta amb els següents perfils:

FACEBOOK

TWITTER

Likes: 532

Followers: 147

facebook.com/fundaciosetba
facebook.com/setbazonadart

twitter.com/fundaciosetba
twitter.com/setbazonadart

GOOGLE +

Xarxa social de Google
plus.google.com/u/0/102702206297503590674

ISSUU

Plataforma per penjar dossiers i material gràfic
issuu.com/fundaciosetba

YOUTUBE

Plataforma per penjar i compartir vídeos
youtube.com/fundaciosetba

FLICKR

Plataforma per penjar i compartir fotografies

flickr.com/photos/fundaciosetba
LINKEDIN

Xarxa social per a professionals i empreses

linkedin.com/company/setba-fundacio
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A més d’aquestes perfils, que en vehiculen la principal activitat a la xarxa, la Fundació Setba també té
presència, entre d’altres, a les següents plataformes:

ARTEPICK
ATRÁPALO
BARCELONA CATERING
BARCELONA CREATIVA
BCN TOP
BUSCALIS
CATALUNYA EXPERIENCE
DOOPLAN
EINFORMA
EN CLASIFICADOS
ENEXPOSICION
EUROPAGES
EVENTO PLUS
EVISOS
FOREVER BARCELONA
GRERA
GROUPON
GUIA BCN
HABALUC
HOTFROG
INDIZZEE
JOSMALI
LA TECLA
LOQUO
MA ANUNCIOS
MAPA DE ARTE
MASDEARTE
METROO
MIL ANUNCIOS
MINUBE
NOCKIN
PLAN B
QYPE
SALIR
TE LO ANUNCIO
TIME OUT
TOURS TO DREAM
TR3SC
TU PATROCINIO
TUUGO
UOLALA
WONDERBOX
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Memòria econòmica
Compte de resultats
2012
PREVISIÓ
31/12/12
195.194,54
20.655,87
0,00
6.500,00
166.766,85
1.271,82
134.363,12
3.545,31
6.071,25
89.263,91
35.429,37
53,28
60.831,42

INGRESSOS
Vendes
Patrocinis
Subvencions
Donacions
Altres
DESPESES
Ajuts Directes
Compres Projectes
Personal Projectes
Explotació
Amortitzacions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
INGRESSOS FINANCERS
DESPESES FINANCERS
RESULTAT DE L'EXERCICI

DISTRIBUCIÓ
INGRESSOS
2012

Vendes
Subvencions

1%

11%

%
100,00%
10,58%
0,00%
3,33%
85,44%
0,65%
100,00%
2,64%
4,52%
66,43%
26,37%
0,04%
31,16%

2011
REALITZAT
31/12/11
30.023,35
0,00
4.000,00
0,00
26.023,35
0,00
59.927,02
3.500,00
0,00
30.685,21
25.741,81
-29.903,67

%
100,00%
0,00%
13,32%
0,00%
86,68%
0,00%
100,00%
5,84%
0,00%
51,20%
42,96%
0,00%
-99,60%

40,49
-380,78

0,02%
-0,20%

1.695,58
-131,02

5,65%
-0,44%

60.491,13

30,99%

-28.339,11

-94,39%

DISTRIBUCIÓ
DESPESES
2012

3%

Ajuts Directes
85%

Compres Projectes

Donacions

Personal Projectes

Altres

Explotació
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Balanç

ACTIU
2012

FUNDACIÓ SETBA
31/12/12

2011
31/12/11

%

%

A. ACTIU NO CORRENT

657,62

0,52%

0,00

II. Immobilitzat Material

657,62

0,52%

0,00

0,00%

125.177,21

99,48%

62.938,05

100,00%

1.541,95

1,23%

0,00

0,00%

B. ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Usuaris, Patrocinadors i Deutors de les Activitats i altres a Cobrar
VI. Efectiu i Altres Liquids Equivalents
TOTAL ACTIU

0,00%

12.226,73

9,72%

94,90

0,15%

111.408,53

88,54%

62.843,15

99,85%

125.834,83

100,00%

62.938,05

100,00%

PASSIU
2012

FUNDACIÓ SETBA

2011
31/12/11

31/12/12

%

A. PATRIMONI NET

116.297,95

92,42%

55.806,82

88,67%

A1. FONS PROPIS

116.297,95

92,42%

55.806,82

88,67%

I. Fons Dotacionals o Fons Socials

60.000,00

47,68%

60.000,00

95,33%

III. Excedents d'Exercicis Anteriors

-4.193,18

-3,33%

24.145,93

38,36%

V. Excedent de l'Exercici (possitiu o negatiu)

%

60.491,13

48,07%

-28.339,11

-45,03%

B. PASSIU NO CORRENT

2.682,88

2,13%

2.682,88

4,26%

IV. Passius per Impost Diferit

2.682,88

2,13%

2.682,88

4,26%

C. PASSIU CORRENT

6.854,00

5,45%

4.448,35

7,07%

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

6.854,00

5,45%

4.448,35

7,07%

125.834,83

100,00%

62.938,05

100,00%

TOTAL PASSIU
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On som
Plaça Reial 10, 1Er 2a - 08002 - Barcelona
Telèfon: 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org
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