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Carta del president

Benvolgudes i benvolguts,

Us presentem la memòria de 2013 sabent del cert que continuarem fent la millor
tasca possible el 2014, 2015 i en els anys que vindran. Això ens porta a una primera
reflexió que és que la Fundació Setba és un projecte viu i ja arrelat per sempre a
la nostra ciutat.
Enguany, i seguint el camí que ens hem marcat, hem anat millorant els projectes
ja consolidats: Setba Jove, El Balcó de les Arts, Natura ésCultura, Empreses que
sumen + i La Memòria de la Plaça, alhora que n’hem creat de nous com ara Grans
i Artistes.
Aquest any i els propers, La Memòria de la Plaça serà també la memòria dels
diferents locals que la configuren i el que s’hi amaga darrera. El 2013 hem
començat per retre homenatge al Taxidermista. La Fundació Setba s’ha omplert
d’animals dissecats, presidits pel rinoceront que Dalí va cavalcar els anys seixanta,
passejant el seu món imaginatiu i surrealista per la Plaça Reial. La gent gran del
nostre districte, Ciutat Vella, ha recordat en un reportatge gravat al mateix local,
tot el que van viure al voltant del món dels animals dissecats i que ens ajuda a
no perdre la memòria d’una part de la nostra ciutat.
El 2012 vàrem sortir per primer cop de Barcelona per portar el nostre projecte
Natura ésCultura al Bages, concretament a Calders, i enguany hi hem tornat. Però
també hem anat al Maresme, a Argentona, amb el nou projecte Grans i Artistes.
Els grans són un col·lectiu prioritari per a la nostra Fundació, perquè sovint no
se’ls té tant en compte com a d’altres. Per això, hem dissenyat un taller de pintura
amb els “artistes” d’una residència per a la tercera edat d’Argentona. Després, i
amb un acord de col·laboració amb l’ajuntament d’aquesta vil·la, els grans artistes
han tingut l’oportunitat de mostrar les seves obres en una sala d’exposicions.
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Carta del president
Ens reafirmem en la voluntat del treball en xarxa. Per això, aquest 2013 hem signat
acords de col·laboració amb diferents entitats. Un que ens ha fet molta il·lusió ha
estat amb els Cinemes Maldà de Barcelona. Aquest acord ens permet obrir Setba
també al cinema; mostrar els diferents reportatges enregistrats al voltant dels nostres
projectes i d’altres relacionats amb els valors que defensa la Fundació Setba.
El 25 de novembre vàrem baixar a la Plaça Reial per cridar l’atenció sobre la xacra
social del maltractament a la dona. Desconstruint el monstre es va poder dur a
terme gràcies a la col·laboració de diverses entitats i l’Ajuntament de Barcelona.
Per acabar, us vull avançar que des de la Fundació hem començat a preparar un
projecte molt ambiciós, La Casa de La Natura, un centre d’activitats culturals i socials,
ubicat a Argentona, que esperem que pugui ser una realitat abans d’acabar el 2014.

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. El 1848 va començar a construir-s’hi la plaça actual.
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 fundació 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 fundació.

L’any 2013 la Fundació Setba ha dut a terme una trentena de projectes, alguns de nous i d’altres que ja
s’han consolidat, com El Balcó de les Arts, que ha celebrat la tercera edició, també el Natura ésCultura o Setba
Jove que ja té sis anys.
Treballem amb la cultura com a vehicle per aconseguir els nostres objectius: la integració social, el recolzament d’artistes emergents i la sostenibilitat. A més, a través de diversos projectes, pretenem recuperar la memòria històrica de la Plaça Reial i per extensió del barri que ens
acull i de Barcelona.
Col·laborem amb moltes entitats per poder desenvolupar la nostra tasca i elaborem projectes per a tots
els col·lectius que ho necessiten, des d’infància fins a gent gran, passant per persones que conviuen amb
malalties mentals, dones que han patit maltractaments o persones amb discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament.
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EL VIVER
Enguany, la Fundació Setba comença a gestionar un nou espai a la població d’Argentona. El Viver
és un gran casal residencial edificat a principis dels segle XIX amb extensos jardins farcits de racons
romàntics, estàtues clàssiques, estanys, una llotja i un templet, entre d’altres elements d’interès.
Un cop l’any, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Viver, se celebra una jornada de portes
obertes. Aquest 2013, a més dels actes religiosos i la música i el ball de sardanes tradicionals, s’hi
afegeix la inauguració de la primera exposició que alberga l’espai titulada Rostres insinuats i revelats. Una col·lectiva amb 11 artistes del Maresme.
El benefici de la venda de les obres es destina als projectes Grans i Artistes i Natura i Cultura al
Viver per al 2014.
També aquest 2013 s’ha realitzat una cantada de Nadales a l’església romànica d’El Viver per
recaptar fons per a la Marató de TV3.
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Òrgans de govern i gestió
PATRONAT
A data 31 de desembre de 2013, el Patronat està configurat per les següents persones:
Darío Olaortua i Rumeu, president
Verónica de Sepúlveda i Valenzuela, vicepresidenta
Anna Rosa i Congost, secretària
Roser Oduber i Muntañola, vocal
Arantxa de Olaortua i Ugalde, vocal
Durant l’any 2013, el Patronat s’ha reunit a la seu fundacional, en les següents dates: 26 de febrer,
4 de juny, 15 d’octubre i 17 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 2013, 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
Núria Guinovart, artista
Raimond Maragall, galerista

EQUIP DE GESTIÓ
Gerència, Helena Borbón
Direcció de Projectes Culturals, Cristina Sampere
Responsable d’Esdeveniments, Sònia Álvarez
Gestora Cultural, Sandra Sàrrias
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Barcelona | Ciutat Vella
Amics de la Rambla
Ared | Salta
ÄRT Premsa i Comunicació
Associació Susoespai
Associació La Reial
Associació Nats 55
BD Barcelona Design
Bizcabar Patrimoni, SA
CACiS | Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
CaixaBank
Can Moré
Centre Cívic Guinardó
Cinemes Maldà
Construccions Jaume Mateu, SL
Coordinadora Catalana de Fundacions
Coral Cantir d’Or
Curiosité
Deyrolle París
Dincat
El Viver d’Argentona
Escola Massana
Fundació Banc Sabadell
Fundació JV Foix
Fundació La Marató de TV3
Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna
Fundació Sant Pere Claver
Galeria Out of Africa
Gesviver
Gingersisters
Heretat Mas Tinell
Icària Iniciatives Socials
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caixa | Oficina Plaça Molina
La Suite Subhastas
LOOP | Screen Festival
Restaurant MariscCo
Mexcat | Associació Cultural Catalano Mexicana
MIR
Moritz
Morro Fi
Norma Editorial
Obra Social La Caixa
Oleum Flumen
Pensando en Blanco
Pinmat
Planeta Impro
Poètica Còdex
Reial Cercle Artístic
Segura Viudas
Slow Bcn
Stripart | Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó
Susoespai
Tamaia | Viure sense violència
Teixidors
VM Docs
Zicla

INFORME DE L’ACTIVITAT

Projectes
El rostre de les oliveres
Del 15 de gener al 22 de febrer 2013
La Fundació Setba acull, els mesos de gener i febrer, El rostre de les oliveres. Una exposició que cerca les
formes increïbles d’aquests arbres, forjades pel pas del temps en un procés molt lent, un procés slow.
A partir de les fotografies de Pere Ferrer, José Sedano i Daniel Ferrer l’exposició immortalitza els
rostres gravats a les oliveres de la Serra de Tramuntana (Mallorca) que el temps ha dibuixat al
llarg dels anys i que, probablement, també acabarà per esborrar.
Paral·lelament a la mostra s’organitza una conferència sobre el moviment slow, a càrrec d’Imma
Tortajada, periodista i responsable del portal
www.slowbcn.com. També, la Sala Llimona, acull
una mostra d’adorns de cap realitzats per l’artista
tèxtil Teresa Sil. Tocats de l’ala és una col·lecció,
feta ex professo per a la mostra, de peces úniques
elaborades 100% slow i amb fibres naturals.
Aquesta ha estat una experiència molt enriquidora per als tres fotògrafs, perquè ens ha permès exhibir les
nostres fotografies dins d’un ambient artístic, natural i social molt adequat als nostres principis i als del projecte. A més, en tot moment ens hem sentit molt recolzats per tot l’equip de la Fundació, fet que ha possibilitat tenir una acollida de públic i crítica que ha superat les nostres millors expectatives. Per això volem donar
les gràcies a tots per haver fet visible de forma tan notòria el nostre treball.
- Daniel Ferrer | Artista -

					

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
projectes per a persones que conviuen amb malalties mentals.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

5+5 | Un diàleg entre orient i occident
Del 6 de març al 30 d’abril de 2013
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, la Fundació Setba acull l’exposició 5+5,
un conjunt de peces originals de cinc artistes xineses i cinc de catalanes, elaborades sobre un mateix
suport: el paper.
Aquesta exposició itinerant, que després de Barcelona ha viatjat a la Xina, és un diàleg entre orient
i occident, sobre la força de les dones i la fragilitat del paper. I més enllà d’apropar l’art xinès a casa
nostra, 5+5 fa un gest d’aproximació a una cultura i un país cada cop més importants en l’escena política, econòmica i cultural internacional i que cada vegada té més presència a Catalunya i, sobretot,
a Barcelona.
Les autores són les xineses Qiu Hong, Chen
Zijun, He Guirui, Yang Shun i Shan Hu Hou,
i les catalanes Matilde Vela, Victòria Rabal, Núria Rossell, Rosa Solano i Maribel
Mas.
En el marc de la mostra, la Fundació Setba acull la conferència Punt de trobada:
art contemporani xinès i català, a càrrec
de Laia Manonelles, Doctora en Història de
l’art especialista en art xinès contemporani
i investigadora associada a SOAS (School of
African and Asian Studies - Londres).

Aquest projecte va néixer de la proposta de la Fundació
Setba d’unir en una exposició les obres d’artistes catalanes
i xineses. En aquest encontre entre orient i occident, el paper esdevé la connexió entre les artistes, i l’espai expositiu
es converteix des dels inicis del projecte en una veritable
plataforma per a l’ intercanvi d’idees per al col•lectiu 5+5.
D’aquesta aposta arriscada de la Fundació Setba, n’ha
nascut un gran projecte que actualment està itinerant per
Xina. A la Fundació, el nostre agraïment!
- Col·lectiu 5+5 -

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

Llibres d’Artista

Del 24 d’abril al 2 de maig de 2013
Un any més, la Fundació Setba organitza Llibres d’Artista, una mostra integrada per les obres dels alumnes
de Susoespai, entitat que treballa amb persones que conviuen amb transtorns mentals. Aquest any,
l’exposició és un homenatge a la figura del poeta Josep Vicenç Foix i s’exposa en paral·lel a la mostra del
col·lectiu professional Poètica Còdex.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

El Balcó de les Arts
Del 2 al 20 de maig de 2013

Organitzem la tercera edició d’El Balcó de les Arts, un certamen de pintura per a persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Aquest any també fem un calendari
solidari amb les 12 obres finalistes i els
beneficis els destinem a les entitats dels
participants i a la propera edició del
certamen. I, com a novetat, celebrem
una subhasta solidària amb les obres
finalistes que té un èxit rotund: tots els
lots són adquirits.

Degut al moment de crisi i retallades que estem vivint, agraïm aquest tipus de convocatòries i premis que, en
el cas de la Font del Ferro, ens permetrà poder fer una inversió en roba de treball.
- Maria Isabel Gamba | Gerent Centre Especial de Treball de la Font del Ferro -

En aquesta edició hi participen 20 entitats, amb un total de 275 obres, gairebé el doble que l’any anterior.
Se seleccionen 12 obres, de les quals 3 són premiades amb un curs inclusiu d’art teràpia, material de Belles
Arts, gentilesa de MIR, i una compensació econòmica per a l’associació a la qual pertany l’artista. El Reial
Cercle Artístic de Barcelona torna a cedir les seves instal·lacions per a l’entrega de premis i l’exposició.

‘Peces contentos’ 		
J.M Romero 		
FCSD 			
PRIMER PREMI

‘Yo pinto mucho el cielo’
Adán Álvarez
Fundació TEAS 		
SEGON PREMI 		
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‘Prou contaminació’
Yolanda Marco
Fundació Privada Auxilia
TERCER PREMI

INFORME DE L’ACTIVITAT

De la brossa a la bellesa
Del 9 de maig al 21 de juny de 2013

La Fundació Setba, en col·laboració amb la galeria
Out of Africa de Benasque, organitza la mostra De
la brossa a la bellesa, del 9 de maig al 21 de juny.
Es tracta d’una exposició absolutament màgica
i que respon a l’objectiu de la Fundació Setba de
lluitar per la millora del medi ambient, a través de
l’art i la cultura.
A l’Àfrica Occidental, hi ha un tipus d’art que consisteix en la recuperació de residus, que es desvien de
la seva primera funció per convertir-se en objectes
estètics. Els artistes que treballen aquesta disciplina, troben la matèria de les seves obres en els abocadors. De la ferralla sorgeix una neo-escultura i
una altra forma de disseny.
El recup’art és una forma de resistència a la invasió
dels objectes que comporta el consum excessiu i el
desgast del nostre medi ambient. Una temptativa
de conciliació entre la tècnica i l’art, una afirmació
de la primacia de l’art sobre la tecnologia, l’home
sobre la màquina.

Presentar las obras en arte del reciclaje fue una experiencia excelente. En el centro de Barcelona, en la
más bonita plaza de la capital de Cataluña, las obras
en metal reciclado y en piezas de motos, bicicletas y
coches recibieron una acogida más que buena. Mucha
prensa - diarios y televisión - atrajo a muchos catalanes
hasta la Fundació Setba para ver la muestra. Ese verano,
la mayoría de las obras presentadas se vendió en la
galería Out of Africa en Sitges.

Sis artistes internacionals que exposen per
primera vegada a Barcelona: Bibi Seck,
Francis Mampuya, Sahab Koanda, Hamed
Ouattara, Rafiy i Xavier Sayago.
Paral·lelament a la mostra, es projecta un
documental sobre el procés de creació de
les obres. I el 5 de juny té lloc la conferència
Veritats i mentides sobre el reciclatge a càrrec de Verónica Kuchinow, de ZICLA.

- Sorella Acosta | Galerista -

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
projectes per a persones que conviuen amb malalties mentals.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Les fotos de l’Elaine

Del 27 de juny al 6 de setembre de 2013
L’Elaine Jones és una ciutadana britànica que un dia, fa gairebé deu anys, va conèixer Lluís Llach en un
concert i se’n va “enamorar” artísticament i intel·lectual. Des d’aleshores l’ha seguit per tot arreu, ha après
català i s’ha fet independentista. I a més, ha canviat la seva professió per la de fotògraf!
El seu fons fotogràfic compta amb més de 20.000 imatges del cantautor que són una crònica semivoyeur de la vida de Llach (però de la seva vida íntima, la que no surt als mitjans, a casa, a les vinyes,
cuinant, llegint, en actes de la Fundació...). I és semi-voyeur perquè és autoritzada. De fet entre ella i
Llach, al llarg d’aquests anys, s’ha acabat forjant una amistat.
La mostra compta amb una seixantena d’imatges
que comprenen un període de gairebé 10 anys de
vida de l’artista. Des de la primera que li va fer
l’Elaine, en aquell concert l’any 2004 a Cap Roig,
fins a la més recent.
Així, l’exposició té dos protagonistes, Lluís Llach
i Elaine Jones, l’artista i la fan excèntrica i fins un
cert punt obsessionada (però de forma amable)
que ha re encaminat la seva vida al compàs de les
passes del cantautor.

Les fotos de l’Elaine a la Fundació Setba ha estat la meva primera exposició, i és una cosa que sempre
recordaré. L’equip de la galeria no podria haver estat més amable, organitzant-ho tot, aconseguint publicacions a la premsa i entrevistes a la televisió. La nit de la inauguració, em sentia com si fos famosa!
Moltes, moltes gràcies a tots, per organitzar un esdeveniment tan especial.
- Elaine Jones | Artista -
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Grans i Artistes

Del 3 al 12 de juliol de 2013
Aquest és un projecte nou, adreçat a un col·lectiu que creiem que mereix molta més atenció de la que
sovint rep. Grans i Artistes és la primera activitat que dediquem a la gent gran i, a més a més, la primera que realitzem a Argentona, població on es troba El Viver, un espai que des d’aquest any gestiona la
Fundació Setba.
Grans i Artistes és un taller d’artteràpia a través de la pintura organitzat en col·laboració amb la Llar
Santa Anna d’Argentona. Hi participen una vintena d’avis i àvies, conduits per l’artista hiperrealista Anna
García. El taller té una durada de dos mesos i culmina amb una exposició conjunta, amb una selecció de
les obres realitzades i una peça creada entre tots.
Amb aquest taller es vol apropar l’art a les persones grans i, a través d’aquesta disciplina entesa com a teràpia, afavorir les seves capacitats de
comunicació, treballar la imaginació i la mobilitat
física. A més a més, es vol fer especial esment en
l’exercici de la memòria i la convivència entre ells.
La mostra s’inaugura el dimecres 3 de juliol al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona.

Va ser una experiència màgica, en què la gent gran de la residència va ser la protagonista
i va permetre apropar l’art als més grans. Com a educadora social vaig aprendre que
no importa l’edat per fer coses sinó la màgia i l’entusiasme.
- Loreto Montaña | Treballadora i educadora social Llar Santa Anna -

En el marc d’aquest projecte, el dissabte 8 de juny es programa l’activitat Naturalesa i Cultura a la casa d’El
Viver. Enguany és el segon any que es duu a terme aquesta jornada en col·laboració amb la Llar Santa Anna,
però la visita no es pot realitzar degut al mal temps. No obstant, es fa una part de l’activitat a la Llar Santa
Anna. El narrador de contes Albert Estengre, acompanyat de l’il·lustrador Ulldistret, realitza un espectacle a
partir del llibre Aproximació Històrica al mite de Sinera sobre l’obra de Salvador Espriu, amb motiu del centenari del naixement de l’autor aquest 2013. D’aquesta manera es vol fer una aproximació a l’obra d’Espriu a
través dels personatges dels seus contes i, alhora, realitzar un exercici de memòria a partir d’aquesta obra
fonamental sobre la comarca del Maresme, d’on són la majoria dels avis que hi participen.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Natura ésCultura
Del 2 al 6 de setembre de 2013

Natura ésCultura és un taller artístic destinat a persones que conviuen amb malalties mentals, que es duu
a terme a l’entorn natural. Es va organitzar per primera vegada a l’any 2012, i té per objectiu utilitzar l’art
com a teràpia, com a eina d’integració social i de conscienciació de la importància de preservar del medi
ambient.
Aquest projecte, destinat a persones que conviuen amb malalties mentals, els ofereix l’oportunitat
d’apropar-se a l’ART i a la NATURALESA amb l’objectiu de crear un projecte artístic sota la direcció d’artistes
que són també terapeutes.

En aquesta segona edició, l’artista conductora és Marina Berdalet, pintora i artterapeuta. La premissa del
taller es basa en la frase del primatòleg Jordi Sabater Pi: “Per dibuixar és necessari observar, si observes
coneixes, si coneixes aprecies, si aprecies protegeixes.”
A prop de la natura, la llum del sol sembla il•luminar amb major intensitat. Les olors, el vol d’una papallona,
el xiscle d’un ocell quan bat les ales per damunt dels nostres caps. Hem descobert missatges de la
naturalesa que a la ciutat ens són desconeguts. Els uns al costat dels altres fem pinya sota de l’arbre que
ens fa ombra i plegats redescobrim la capacitat de creació que portem dins. A la recerca de l’orquídia,
màgicament deixem petjada dels nostres desitjos en la matèria plàstica. Quina sort haver-me deixat
compartir amb tots vosaltres aquesta experiència...
- Marina Berdalet | Artista i terapeuta -

Els Cinemes Maldà acullen la presentació d’un reportatge documental, produït per la Fundació Setba,
sobre 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

Setba Jove

Del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2013
Des de fa sis anys, la Fundació Setba col·labora amb la mostra d’art jove STRIPART amb l’objectiu de
promoure les carreres dels joves artistes. La sisena edició del Setba Jove té lloc a la Fundació Setba del
12 de setembre al 31 d’octubre.
Amb aquest projecte, la Fundació Setba no només dóna als artistes seleccionats l’oportunitat d’exposar
a la seva galeria d’art, sino que també de continuar treballant amb ells en un futur.
Per exemple, de l’edició anterior l’escultora Paula Alonso va vendre 6 de les seves peces i des de la Fundació continuem treballant per exposar a altres artistes provinents de l’STRIPART de l’edició 2012, com
Sònia Ferré o Carles Piera. Volem que el Setba Jove sigui una plataforma pels artistes emergents i el tret
de sortida de la seva carrera en el circuit galerístic comercial.

La sisena edició de Setba Jove compta amb
13 artistes menors de 30 anys: Marina Avila,
María Bagur, Joan Cot, Marta Ferraté, Mirella
Hänninen, Rubén Ibáñez, Cristina Lavilla, Sergio Mesa, Kika Moragues, Oriol Pedregosa,
Mateo Pérez, Yanneth Rivas, Elena Schisano i
Ai Yamamoto.

Participar en la passada edició de Setba Jove per a
mi va suposar, en primer lloc, l’alegria de veure la meva
obra exposada, que sempre és un reconeixement
al treball realitzat. I a més, l’oportunitat d’augmentar
l’experiència que comporta treballar amb professionals
del sector artístic.

L’edició d’enguany compta, per segon any
consecutiu, amb una nova disciplina: la dansa.

- Sergio Mesa | Artista -

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
projectes per a artistes joves.
17
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Rostres insinuats i revelats
Del 15 de setembre a l’11 d’octubre de 2013

El diumenge 15 de setembre té lloc l’habitual Jornada de Portes Obertes a la casa d’El Viver d’Argentona i,
a més a més, s’inaugura la primera exposició que acull El Viver.
Una col·lectiva amb 11 artistes consolidats del Maresme: Josep Serra, Pep Suari, Jorge Serraute, Jordi
Prats, Santi Domínguez, Antoni Lluis, Josep Maria Codina, Perecoll, Marc Sala, Marc Prat i Llucià
González.
L’exposició porta per títol Rostres, Insinuats i revelats en relació a l’element comú que serveix
de nexe a les 14 peces d’aquesta exposició, l’expressió de rostres a través de la figuració o de
l’abstracció. Totes les obres són pictòriques originals a excepció de la peça escultòrica de l’artista
Marc Sala.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
projectes per a persones grans.
18
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El Taxidermista

Del 7 de novembre de 2013 al 31 de gener de 2014
La Fundació Setba s’endinsa en l’essència de la mítica botiga de taxidèrmia de la Plaça Reial, que va
tancar portes l’any 1991, en una exposició que porta per títol El Taxidermista. La mostra s’emmarca
en el projecte La memòria de la Plaça, per el qual cada any la Fundació recuperarà una petita part de la
memòria d’aquest indret a través de les persones del barri, dels establiments que en conformaven el
paisatge en el passat i dels que ho fan en l’actualitat. Per això, aquest projecte s’organitza en tres parts:
l’exposició a la galeria, l’exposició a la plaça i un seguit d’activitats paral·leles.

Del 7 de novembre al 31 de gener, la galeria de la Plaça
Reial es transforma en la botiga de Soler i Pujol amb
diorames originals i fotografies de Toni Catany, Xavier
Miserachs, Francesc Català Roca i Pepe Encinas, juntament amb obres d’artistes contemporanis amb esperit
de taxidermista: Nasevo, Miquel Macaya, Carles Piera,
Guim Tió i Eduard Palaus.

L’exposició sobre el Taxidermista, al marge
de treballar amb l’equip de gent d’aquesta
Fundació amb absoluta sensibilitat i respecte; va
representar per mi, com a besnéta del fundador, obrir les golfes dels records, impregnarme del meu passat i amb aquests fonaments
reiventar el meu present. Sempre gràcies.
- Núria Viladevall Palaus -
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ACTIVITATS PARAL·LELES
Ruta artística per la Plaça Reial
Per segon any consecutiu, setze artistes vinculats a la Fundació Setba elaboren obres especials per als
establiments de la plaça. Enguany, com no podia ser d’altre manera, totes elles remeten a la taxidèrmia i
estan fetes a partir de caps de cartró reciclat. Els artistes participants són: Pep Camps, Xavier Clarés, Sònia
Ferré, Jordi Garcia Gil, Núria Guinovart, Xavier Jansana, Guadalupe Masa, Nazario i Alejandro Molina, Roser
Oduber, Rosa Permanyer, Marc Prat, Jordi Prat, Març Rabal, Santi Sallés, Cristina Sampere i Rosa Solano.
Conferència Olors i records | Dijous 28 de novembre de 2013
En el marc de l’exposició té lloc una conferència a càrrec de Núria Viladevall i Eduard Palaus, besnéts del
primer taxidermista de la Plaça Reial, Lluís Soler i Pujol.
Performance de Dansa i Bodypaint Taxidèrmia | Dijous 19 de novembre de 2013
La ballarina Jeanne Morel, l’artista Aïna Vela i el músic Pau Robert posen en escena Taxidèrmia. Una
performance de dansa contemporània, butoh i bodypaint que parla de la relació entre el taxidermista i
l’animal, entre l’ésser viu i l’ànima salvatge.
Animalari Dalinià | Dimarts 28 de gener de 2014
La Fundació Setba ret homenatge a Dalí i la seva passió pels animals, acollint la presentació mundial
d’una peça de mobiliari Dalinià dissenyada pel prestigiós arquitecte Óscar Tusquets i produïda per BD
Barcelona Design i la gran taxidèrmia parisenca Deyrolle.
Projecció documental El Taxidermista | Dijous 30 de gener de 2014· Cinemes Maldà
Un any més, 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, concretament a la botiga de taxidèrmia. Records,
imatges, anècdotes... tot es posa sobre la taula en una trobada que acull el Restaurant MariscCo, ubicat
on hi va haver la botiga, en què participen una desena 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 30 de gener de 2013 als Cinemes Maldà, amb un èxit de públic rotund.
A més de totes aquestes activitats, la Fundació Setba programa diverses visites guiades a l’exposició de
la plaça i a la de la galeria.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes
destinats a la gent gran.
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Desconstruint el monstre
Dilluns 25 de novembre de 2013

El 25 de novembre i amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la
Fundació Setba organitza Desconstruint el monstre. Una acció artística a la Plaça Reial en el marc del recorregut de la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència, que culmina a la Plaça de Sant Jaume.

L’eix de l’acte és una escultura gegant, un monstre bicèfal
(amb un rostre amable i un de monstruós) realitzat en un taller
per a dones que han patit violència masclista i que simbolitza
les seves pors. El taller es duu a terme el mes de novembre
al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i hi
participen 10 dones provinents d’entitats i associacions del
districte de Ciutat Vella. El taller, impartit per l’escultor Xavier
Jansana i la terapeuta Beatriu Masià, pretén proporcionar
eines per combatre la por mitjançant l’activitat artística.
D’aquesta manera, el monstre s’engalana amb elements,
creats per elles mateixes, que simbolitzen 10 punts que
retracten un possible maltractador.
Desconstruint el monstre vol fer visible i posar rostre a una jornada i a un problema que s’ha convertit
una xacra de la nostra societat. L’acte és conduït per l’actriu Sílvia Sabaté i culmina amb l’actuació de
Gisela Riba, ballarina del Ballet Junior de Ginebra i del Ballet de Biarritz.
L’activitat, organitzada per la Fundació Setba, rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de
Ciutat Vella), Tamaia i la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència.
Per les dones que formem part de Tamaia · Viure sense violència, compartir el projecte de la Fundació Setba,
Desconstruint el monstre, ha estat una experiència diferent i positiva de bon veïnatge i creació que ha possibilitat un millor coneixement de les dues entitats.
- Beatriu Masià | Presidenta de Tamaia -
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Subhasta solidària
Dimecres 4 de desembre de 2013

Per a la Fundació Setba cercar noves formes d’ajudar als col·lectius més necessitats a través de l’art i
la cultura, és un repte i una motivació. Per això, enguany s’han posat en subhasta 16 de les obres finalistes de les tres edicions d’El Balcó de les Arts. L’acte ha estat dirigit per Beatriz du Breuil, de La Suite
Subastas, i els beneficis s’han destinat als artistes, a les entitats a què pertanyen i a la propera edició del
certamen. El preu de sortida per a totes les obres ha estat de 80€, i l’èxit ha estat indiscutible ja que tots
els lots s’han adjudicat.
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Empreses que sumen +
Un any més, seguim donant veu a les empreses i entitats que col·laboren per trobar sinèrgies de treball en benefici mutu. Amb Empreses que sumen + la Fundació Setba vol mostrar casos exitosos de
col·laboració entre empreses socials i 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.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és mostrar exemples d’èxit, però també posar en contacte empreses, institucions i entitats per tal de sumar esforços i fer xarxa, sumar + vers la solidaritat.
Aquest 2013 hem tingut tres noves trobades. La primera el 21 de febrer, la segona el 20 de juny i la tercera el 24 d’octubre.
Dijous 21 de febrer
Comptem amb la participació d’Irene Samper, directora d’ISR, que reclama un retorn als valors de justícia, transparència i solidaritat per fer front al moment actual. Perquè treballar amb valors, diu, és
treballar amb consciència social.
També ens acompanya la regidora del Districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, que destaca la importància
d’aquest tipus de sinèrgies en un espai com Ciutat Vella, que necessita del treball en xarxa per fer barri i
per sostenir-se.
La col·laboració de Norma Editorial i la Fundació
Pare Manel s’inicià fa més de tres dècades. Rafa
Martínez explica que Norma Editorial, inicialment, donava còmics, samarretes i altres productes a l’entitat, de forma altruista. Amb el temps la
implicació va passar a ser més personal i ara ell
mateix és patró de la Fundació.
La Fundació Pare Manel lidera projectes d’acció
social i educativa per reduir les desigualtats
d’oportunitats que pateixen molts infants i joves.
Manel Pousa, el seu impulsor, reconeix que el seu és un treball en xarxa, que necessita la implicació
i la il·lusió de tothom per tirar endavant. I és aquesta il·lusió la que ha fet que el vincle amb Norma
Editorial hagi perdurat tant temps i que, cada vegada, el compromís amb la tasca social que realitzen
sigui més intens.

24

INFORME DE L’ACTIVITAT

Dijous 20 de juny
Juan Luís Carratalà, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, imparteix una conferència sobre la importància del màrqueting en la tasca de les empreses, siguin mercantils o no.
L’experiència de col·laboració que es presenta en aquesta cinquena trobada és la de la parella formada
per Teixidors i l’estudi Pensando en Blanco, encapçalades per Juan Ruíz i Borja Garmendia respectivament.
Teixidors és una cooperativa orientada a aconseguir la independència econòmica i la integració social
de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Així, l’entitat col·labora amb l’estudi
Pensando en Blanco teixint algunes de les peces que aquest dissenya.
Un dels objectius de la Fundació Setba és
la preservació i cura del medi ambient.
També ho és per a Pensando en Blanco, que
entén la necessitat de protegir l’entorn
natural utilitzant materials i processos
d’impressió sostenibles, així com matèries
i fibres naturals de la millor qualitat,
absolutament respectuoses amb el medi
ambient.
La Sala Llimona acull una mostra dels productes elaborats per Teixidors i Pensando
en Blanco fins a finals de juny.
Dijous 24 d’octubre
En aquesta ocasió coneixem l’experiència de col·laboració de Gina Ventós, de Gingersisters, i Ariana Paz,
de la Fundació Ared.
Gingersisters és l’empresa de dues germanes que un
dia varen decidir unir talents per crear bosses artesanals, recuperant els processos de producció tradicionals.
Gina Ventós explica que fa més de set anys que colabora amb Karuna, una ONG que dóna treball a dones
en risc d’exclusió social al Nepal. Arran d’aquesta experiència, quan varen iniciar Gingersisters el 2012, varen decidir que volien col·laborar amb diferents organitzacions socials, de Barcelona, en la manufactura de
les bosses. La Fundació Ared n’és una d’elles. Des de
fa 19 anys, aquesta entitat possibilita la integració social i laboral, principalment, de dones provinents
de centres penitenciaris i de serveis socials.
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Col·laboracions
Arts Libris

Del 20 al 23 d’abril de 2013
Malgrat que com a galeria d’art (Setba Zona d’Art) ja hi haviem estat tres anys, enguany la Fundació
Setba té estand a Arts Libris per primera vegada i hi porta obra de quatre artistes, aquesta vegada totes
dones: Rosa Permanyer, Març Rabal, Núria Rossell i Fátima Tocornal.

Arts Libris ha celebrat el 2013 la quarta
edició i em fa molt feliç poder dir que he
estat present en totes les edicions gràcies a
la Fundació Setba. Arts Libris és una plataforma on donar a conèixer l’obra i intercanviar
impressions entre artistes, editors i galeristes.
Els qui estimem els llibres d’artista tenim una
fira a casa nostra, amb una projecció internacional, que any rere any es va consolidant
gràcies als expositors que la fan possible.
- Núria Rossell | Artista -

Homenatge a Foix

Del 24 d’abril al 2 de maig de 2013
La Fundació Setba ret homenatge al poeta amb dues exposicions, l’una realitzada pel col·lectiu professional Poètica Còdex i l’altre, un any més, pels alumnes de Susoespai. Una mostra de la doble tasca de
la Fundació Setba en la promoció de la cultura i el treball per a persones en risc d’exclusió social. El dia
de la inauguració comptem amb la presència del prestigiós crític d’art Arnau Puig.
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LOOP Screen Festival
Del 16 al 25 de maig de 2013

Aquest és el segon any que participem al LOOP Screen Festival en la secció City Screen: la ruta conjunta
d’espais col·laboradors del Gòtic. Projectem l’obra Square Dance Hypnotist, d’Allan Brown. Un film que
oscil·la entre l’aïllament i l’alienació de l’individualisme il·legal i la recerca del jo en la societat.
Square Dance Hypnotist, d’Allan Brown

Cinefòrum Joan de Serrallonga
Dijous 10 d’octubre de 2013

Els Cinemes Maldà acullen aquest cinefòrum, centrat en temes socials i medi ambientals, amb motiu
del Dia Internacional de la Malaltia Mental. Aquest
primer cinefòrum s’estrena amb la projecció del
documental L’inspiration de Van Gogh, de Daniel
Ferrer, i posterior debat.
Els beneficis obtinguts es destinen a la nova edició del
projecte Natura ésCultura.
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Diàlegs Iniciàtics

Del 12 de setembre a l’1 d’octubre de 2013
Primera exposició fruit de la col·laboració amb l’Escola Massana de Barcelona. L’artista i professor
Raimond Vayreda, exposa conjuntament amb dues de les seves alumnes: Montserrat Ayala i Ana
Amorós. Aquest vol ser un diàleg intergeneracional i una aposta ferma pels artistes més joves.

L’exposició Diàlegs Iniciàtics va mostrar una experiència de sincronia i sintonia: sincronia temporal, ja
que els tres (les dues alumnes i jo) varem dibuixar
només durant l’estiu i sintonia poètica, perquè els
tres varem coexistir amb el tema la Muntanya.
- Raimond Vayreda | Artista -

Realidades y deseos
Del 3 al 25 d’octubre de 2013

Un any més, la col·laboració amb MEXCAT porta les obres d’un artista mexicà a la Fundació Setba, en
el marc de la setmana cultural dedicada a aquest país. En aquesta ocasió la fotògrafa Susana Casarín
planteja una reflexió sobre la dolorosa realitat d’una sèrie de transsexuals de l’estat mexicà de Veracruz,
poblacions amb un alt índex de violència contra la dona.

La Fundación Setba le brindó a mi exposición un lugar cálido e interesante; aprovechando al máximo los
espacios y dándole una buena presencia a mis personajes. El público pudo apreciar y disfrutar tanto la
exposición fotográfica como el cortometraje TIMUXE. El personal de la Fundación atendió todas mis
necesidades e interpretó de una forma muy profesional el concepto integral de mi exposición.
- Susana Casarín | Artista -
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Camises Esquinçades

Del 28 d’octubre al 5 de novembre de 2013
Exposició organitzada juntament amb CACiS, en el marc de l’acord signat entre aquesta entitat i la Fundació
Setba i per el qual, cada any, un dels artistes residents a CACiS exposa a l’espai de la Plaça Reial. Rosa
Doughty instal·la la seva obra en els set balcons, que donen a una plaça completament exposada, amb
la intenció de fer molt públic i urgent la malaltia social que és la violència masclista.
Els beneficis obtinguts amb aquesta exposició es destinen al projecte Desconstruint el monstre.

Me pareció muy profundo ser escogida para participar
en un tema tan importante y colaborar con otros artistas
el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. Poder exponer en Setba fue sinceramente apreciado porque apoya y da oportunidades
a los artistas y sus creaciones de una manera difícil de
encontrar en el mundo de las galerías y museos.
- Rosa Doughty | Artista -

Setba x Espriu

Dimecres 10 de juliol de 2013
En el marc de la mostra Les fotos de l’Elaine, la Fundació Setba ret
homenatge a Salvador Espriu, el mateix dia del seu aniversari. Setba
x Espriu és un espectacle en què la paraula d’Espriu és protagonista, a càrrec de la poetessa Sílvia Bel i la cantant Sílvia Comes, que
justament va iniciar la seva carrera artística al costat de Lluís Llach.

Setba va ser l’embrió de la idea, la matriu que ens va acollir a la
seva seu i els assistents, exquisits, les llevadores entregades que
van omplir la sala de gom a gom. La resposta del públic va ser tan
acollidora, que de seguida vam sentir que l’espectacle no es podia quedar només en el record de les parets de Setba [ ... ] Setba,
per tant, ha estat el nostre esperó per seguir difonent l’obra d’Espriu
i continuar creant, conjuntament, altres espectacles literaris.
- Sílvia Comes i Sílvia Bel Fransi | Artistes -
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Nadales al Viver

Diumenge 15 de desembre de 2013
Concert de Nadales a càrrec de la Coral Càntir d’Or per recollir fons per a la Marató de TV3 de 2013,
destinada a les malalties neurodegeneratives. Després del concert de Nadales s’ofereix un vernissage de
cava i torrons, cortesia d’alguns dels establiments de la vila d’Argentona, que han volgut col·laborar amb
aquesta activitat solidària. L’entrada és gratuïta, però es demana als assistents que facin una aportació
per a la Marató de TV3.

Animalari Dalinià

Del 28 al 31 de gener de 2014

Aquesta activitat ha tingut lloc el gener de 2014, però
l’hem integrat a la Memòria de 2013 perquè està
vinculada a l’exposició El Taxidermista.
En el 25 aniversari de la seva mort, hem volgut retre
un homenatge a Dalí i la seva passió pels animals.
L’artista fou client habitual del prestigiós taxidermista
Soler i Pujol, per això la Fundació acull la presentació
mundial d’una peça de mobiliari inspirada en el seu
quadre Projecte d’interpretació per a un establebiblioteca, produïda per BD Barcelona Design i la
gran taxidermia parisina Deyrolle, sota la direcció
artística del prestigiós arquitecte Óscar Tusquets.

Per BD va ser tot un plaer presentar el Xai a la
Fundació Setba. La coincidència va ser múltiple i
tot plegat va ajudar a que sortís rodó. Felicitats a la
Fundació Setba pel gran treball realitzat i confiem
en tornar a col•laborar de nou en un futur.
- Jordi Arnau | Director General BD -

30

INFORME DE L’ACTIVITAT

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
2013, han estat amb:
Oleum Flumen
Conveni de 19 de febrer per el qual l’empresa Oleum Flumen es compromet a patrocinar un Tast d’Olis en
el marc de la mostra El rostre de les oliveres. A més d’organitzar aquesta activitat, el 50% de la venda de
les ampolles d’oli de la seva marca que ens proporcionen, fins acabar l’exposició, es destinaran a finançar
projectes solidaris de la Fundació Setba.
Patronat de la Vellesa d’Argentona
Arran d’aquest conveni, signat el 2 d’agost, la Fundació Setba es compromet a col·laborar, un any més, amb el
mencionat Patronat per organitzar l’acte d’Homenatge a la Vellesa del poble d’Argentona.
Escola Massana
Aquest acord, de 21 de febrer, posa de manifest la voluntat de les dues parts de col·laborar en l’àmbit de
l’art i la cultura. Per això es decideix organitzar conjuntament l’exposició Diàlegs Iniciàtics, en el marc del
projecte Setba Jove 2013, amb obra d’un professor i dues alumnes de l’Escola Massana.
Mundo de Lujos
Amb aquest acord les dues parts pretenen augmentar la visibilitat i promocionar-se mútuament. Així, la
Fundació Setba es compromet a esmentar i utilitzar el logotip de Mundo de Lujos en el material gràfic
d’algunes exposicions mentre que, per la seva part, el blog publicarà un article mensual sobre les activitats de la Fundació Setba a www.mundodelujos.com. El conveni se signa el 28 de maig.
Universitat de Barcelona
Tenint en compte la coincidència d’objectius entre ambdues parts, l’acord signat el 13 de novembre posa
les bases d’una col·laboració anual per organitzar l’exposició Diàlegs Iniciàtics. Aquesta mostra vol ser
una plataforma per a les noves generacions d’artistes, a qui la Fundació Setba recolza des dels seus
inicis.
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La Fundació als mitjans
La Fundació Setba té, cada cop més, una presència notòria als mitjans de comunicació, gràcies a lesforç del
nostre gabinet de premsa, especialitzat en l’àmbit cultural i en el tercer sector www.art-barcelona.cat.

El rostre de les oliveres
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El Periódico
El País

10.01.13
13.01.13

La Contra - Catalina Gayà
Tendencias - Roberta Bosco

La Vanguardia

14.01.13

Ressenya

Mujer Hoy

19.01.13

Agenda

Yo Dona

26.01.13

Ressenya

La Vanguardia

07.02.13

Agenda (Conferència)

Valientemuchedumbre

29.12.12

Agenda

Barcelona Photobloggers

08.01.13

NP

Bcn.com

11.01.13

Agenda

Barcelona Cultura

11.01.13

Article

Ramblejant

13.01.13

NP

Contumismo

14.01.13

Article

Fashionably Late

14.01.13

Agenda

Marginàlies (Vilaweb)

14.01.13

Article - Jaume Mateu i Martí

Barra Chunky

14.01.13

Article - Ivan Pajares

EGM Blog

15.01.13

NP

Olivarama - Noticias cada día

25.01.13

Article

Espaifotografic.cat

02.02.13

Agenda

C. Catalana de Fundacions

05.02.13

Agenda

Notícias de Lujo

09.03.13

NP

En positivo

----

Article (El País)

Arteinformado

----

Agenda

Coolture

----

NP

Mundo de Lujos

----

NP

Notikumi

----

Agenda

Amb l’art

----

NP
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Club Aove

----

Ressenya (Olivarama)

Festamajor.biz

----

Agenda

Rac 1
BTV
BTV
Ràdio 4
Radio 3
@aleixaguilera
@coolturemag
@bcnPh
@bcncultura
@elpais_cultura
@elpais_arte
@aitziberurtasun
@alvaroareta
@EGMLab
@ciutatoci
@laculturanoval
@margareig
@SlowBcn
@XaviTadella
@CasaruralIoar
@mancomunidadtds
@Olivarama
@cortijo_elcanal
@ClubAOVE
@SlowBcn
@ITortajada
@SlowBcn
@QueOndaGuerita

11.01.13
15.01.13
16.01.13
16.01.13
17.01.13
08.01.13
08.01.13
08.01.13
11.01.13
13.01.13
13.01.13
13.01.13
14.01.13
15.01.13
15.01.13
15.01.13
15.01.13
15.01.13
16.01.13
20.01.13
26.01.13
29.01.13
29.01.13
30.01.13 (x2)
04.02.13
04.02.13
07.02.13
08.02.13

Via Lliure - Txell Bonet
Connexió Barcelona
El Pla B
Vida Verda - Pilar Sampietro
Hoy empieza todo - Marta Echeverría
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter - 137 Mencions / Retuits
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter - Conferència
Twitter - Conferència
Twitter - Conferència
Twitter - Mostra d’adorns de cap
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5+5
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Ouhua
Ouhua
El Punt Avui
El Punt Avui
Bonart
Mundo de Lujos
Grabado Líquido
Fashionably Late
Sobre Grabado Blog
Blog Biblioteca Humanitats UAB
Barcelona en horas de oficina
Mas de arte
El Mandarín
La Bcn que me gusta
Ramblejant
Sies.tv
Cuadros de una exposición
Mundo de Lujos
Eix Diari
Coolture Mag
Guia del Ocio BCN
Gencat Cultura
La Xarxa
BTV Ciutat Vella
Ràdio 4
@coolturemg
@aleixaguilera
Emili Morell Lopez
Barcelona en horas de oficina
@CPG2011bcn
@srabsenta
@CPG2011bcn
@Spain_China
Insòlitbarcelona

09.03.13
16.03.13
08.04.13
14.04.13
05.03.13
08.03.13
09.03.13
11.03.13
12.03.13
14.03.13
19.03.13
03.04.13
08.04.13
08.04.13
08.04.13
12.04.13
14.04.13
24.04.13
21.05.13
------06.03.13
01.04.13
15.04.13
06.03.13
06.03.13
11.03.13
14.03.13
16.03.13
16.03.13
19.03.13
27.03.13
08.04.13

Article
Article
Ressenya
Ressenya
Ressenya
NP
Ressenya
Agenda
Ressenya
Agenda
Article - Conxita Piñero
NP
NP
Article
NP
NP
Crítica - Marta Teixidó
NP
Menció
NP
Agenda
Agenda
Apunta-t’ho
Infobarris - À. Molina i M.Artacho
Wonderland - Rosa Gil
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Facebook
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El Balcó de les Arts
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El Periódico
Blog de Claudi Puchades
F. Catalana Síndrome de Down
CIPO
Ajuntament de Rubí
Aspanin
Arteinformado
@FCSDown
@FundacioProa
@Brots_Cultura

02.05.13
03.05.13
03.05.13
03.05.13
06.05.13
18.05.13
--24.04.13
14.05.13
14.05.13

Agenda
Article
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Resultat certamen
Twitter
Twitter
Twitter

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Diario del Alto Aragón
La Vanguardia

03.05.13
09.05.13

Ressenya
Agenda

La Vanguardia

09.05.13

Article - Laia Soler

20 Minutos

09.05.13

Ressenya

Què fem

09.05.13

Article

El singular digital

26.04.13

Article - Maria Coll

Bonart

05.05.13

Ressenya

Blog de Claudi Puchades

06.05.13

Article - Claudi Puchades

Slow BCN

09.05.13

Ressenya

Infoenpunto

19.05.13

Ressenya

Yamaha Motor

20.05.13

Ressenya

Sensus

22.05.13

Ressenya

Bcn.cat

---

Agenda

Casa África

---

NP

El cultural.es

---

Agenda

Kedin

---

Agenda

Good2be

---

Article - Laura Hernández

Coolture Mag

---

NP

De la brossa a la bellesa

35

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

BTV
TV Ciutat Vella
BTV
TVE
BTV
TV3
Cadena COPE *
TVE *

09.05.13
20.05.13
15.04.13
04.06.13
04.06.13
12.06.13
-----

Connexió Barcelona
Infobarris - Àngels Molina
El Pla B
Continuarà - Mercè Bosch
Les notícies de les 10 - Cua Musical
TN Comarques Barcelona - R. Folgarona
--Informatius

* Tenim constància d’aquestes emissions tot i que no hem trobat la notícia online

Les fotos de l’Elaine
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

La Vanguardia
El Periódico
El Punt Avui
Què fem
Barcelona Photobloggers
Ramblejant
Ciutadà K
Bonart
Dones en xarxa
Cancioneros
Xarxanet
Terra.es
Ara
Público
ABC
El Confidencial
Notícias.com
Diari de Girona
Cuadros de una exposición
Kedin
Agenda Oberta
Divertir.me

24.06.13
27.06.13
27.06.13
12.07.13
19.06.13
22.06.13
25.06.13
26.06.13
26.06.13
27.06.13
27.06.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
Juliol
-------

Agenda
Article - Piera Carchedi
Article - Montse Frisach
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Agenda
Ressenya
Agenda
Font: EFE
Font: EFE
Font: EFE
Font: EFE
Font: EFE
Font: Público
Font: EFE
NP
Agenda
Agenda
Agenda
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

BTV
BTV
TV Ciutat Vella
Cadena Ser *
@efados
@portal_com
@bcnPh
@SETBA
Plan B Bodega Tour
@ramblejant
@S2BCN
@cintabellmunt
@ramblejant
VARIS
@elpuntavui
@Nereus_22
@MartiEstruch
@martaestelada | @guellsabata
@elperiodico_cas
@PauGir
@laculturanoval
@HooliganTeatre
@siestv
@cancioneros
@Questions_cat
@llengua
@Rogerbuch
@laguineu_
Elaine Jones
@TVCiutatVella
@ramblejant | @sergivalde
@GooventBCN
Reial Cercle Artístic de Barcelona

27.06.13
11.07.13
16.07.13
--21.05.13
08.06.13
19.06.13
02.06.13
21.06.13
22.06.13
22.06.13
25.06.13
26.06.13
26.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
27.06.13
28.06.13
01.07.13
01.07.13
01.07.13
02.07.13
13.07.13
17.07.13
17.07.13
27.07.13
03.09.13

Connexió Barcelona
El Pla B
Infobarris
Hoy por Hoy
Twitter - 1 Preferit @musiclubcanta
Twitter
Twitter
Twitter
Facebook - 1 Compartició
Twitter
Retuit
Twitter
Retuit
Facebook - 4 Comparticions
Twitter
Retuit
Twitter
Retuit
Twitter
Retuit
Twitter
Retuit
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter - 1 Preferit @ODorlan
Twitter
Twitter
Facebook - 2 Comparticions
Twitter
Retuit
Twitter
Facebook - 1 Compartició

* Tenim constància d’aquestes emissions tot i que no hem trobat la notícia online
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El Taxidermista
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Telva
Revista Grazia
La Vanguardia
ABC
La Vanguardia
El País
La Vanguardia
El Punt Avui
La Vanguardia - Què fem
El Punt Avui
Diari ARA - Ciències
La Vanguardia
La Razón
La Vanguardia
Time Out
Cuadros de una exposición
Time Out
La Vanguardia - Culturas
La Vanguardia
La Vanguardia - Vivir | Animalari
El Punt Avui | Animalari
El País - Catalunya | Animalari
Diari ARA | Animalari
El Punt Avui - Girona | Animalari
La Vanguardia - Vivir | Animalari
Catalunya Ràdio
Todo Arte
Blog Claudi Puchades
El 7
Noticias.com
Una págiona de notícias
Barcelona Photobloggers
Blog Rafel G. Bianchi
Gerbard Blog
Blog Claudi Puchades
Barcelona Cultura
Bcn.com
Blog Guadalupe Masa (artista)

Novembre
Novembre
04.11.13
04.11.13
07.11.13
07.11.13
07.11.13
07.11.13
08.11.13
09.11.13
10.11.13
11.11.13
11.11.13
21.11.13
21.11.13
Desembre
02.01.14
22.01.14
27.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
30.01.14
01.02.14
09.02.14
28.01.14
28.10.13
29.10.13
30.10.13
04.11.13
04.11.13
04.11.13
05.11.13
07.11.13
07.11.13
08.11.13
08.11.13
08.11.13

Agenda
Ressenya
Font: EFE
Font: EFE
Ressenya
Quadern - Paula Montañà
Ressenya
Agenda
No us perdeu...
Article - Montse Frisach
Article - Mònica L. Ferrado
Agenda
Article - Carlos Sala
Ressenya - Lluís Permanyer
Article - Josep Lambies
Article - Marta Teixidó
Ens agrada | El millor de la setmana
Article - Imma Prieto
Val la pena? - Josep de Sagarra
Article - Josep Playà
Article - Maria Palau
Ressenya
Article - Laura Serra
Article - Enric Ramionet
Article - Josep de Sagarra
--Ressenya
Article - Claudi Puchades
Article
Font: La Vanguardia
Font: EFE
Ressenya
Ressenya
Font: EFE
Article - Claudi Puchades
Ressenya
Ressenya
Ressenya
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

Enarchelogos Blog
Le Cool
Blog Museu Ciències Naturals Bcn
Barcelona en Horas de Oficina
Infoenpunto
Paper Blog
Blog Sr Absenta
Blog Aleix Mataró
Lotte van Geijn’s Blog
Ara Vallès
Barcelona en Horas de Oficina
Yago Partal
Blog Sr Absenta
Yahoo Noticias
Barcelonés
Congres for Curious People
Good2be | Animalari
Notikumi
Kedin
Guia Bcn
Arte Informado

09.11.13
10.11.13
12.11.13
14.11.13
16.11.13
21.11.13
21.11.13
04.12.13
06.12.13
11.12.13
19.12.13
27.12.13
23.01.14
28.01.14
Gener 2014
-------------

Article - Enric H. March
Ressenya - Samuel Valiente
Ressenya
Article - Conxita Piñero
Ressenya
Article - Roser Messa
Article - Roser Messa
Article - Aleix Mataró
Agenda
Ressenya
Article - Conxita Piñero
Fotografies performance
Entrevista - Roser Messa
Font: EFE
Agenda
Sopar Surrealista
Ressenya - Laura Hernández
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda

All Events In
Arte al límite
Guia del Ocio
Dezeen | Animalari
TV3
BTV
TV3
TV3
RAC 1
BTV Ciutat Vella
BTV
Canal 33
Catalunya Ràdio | Animalari
BTV | Animalari
BTV | Animalari
BTV Ciutat Vella | Animalari

--------6.11.13
07.11.13
07.11.13
08.11.13
08.11.13
08.11.13
11.11.13
05.12.13
28.01.14
28.01.14
28.01.14
03.02.14

Agenda
Ressenya
Agenda
Article (ENG)
TN Vespre
Connexió Barcelona
Els Matins
Els Matins
Versió Rac 1
Infobarris
Infobarris
El 33 recomana
***
Connexió Barcelona
Informatius
Infobarris
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

@insolits
@todo_arte_es
@hop3fully_
@CPG2011bcn
@BCNx4euros
@CPG2011bcn
@bcncultura
@EnricHMarch
@diariARA
@srabsenta
@CPG2011bcn
Fundació Setba
@catexperience
@Insolits
Fundació Setba
@srabsenta
@CPG2011bcn
@info_pinturae
Gerbard
@CPG2011bcn
Culturcat
@CPG2011bcn
@Insolits
Fundació Setba
eduardbernal
Fundació Setba
jimspnapsbarcelona
Fundació Setba
Fundació Setba

02.10.13
28.10.13
04.11.13
04.11.13
06.11.13
07.11.13
08.11.13
10.11.13
10.11.13
11.11.13
14.11.13
14.11.13
19.11.13
20.11.13
20.11.13
21.11.13
28.11.13
05.12.13
06.12.13
11.12.13
14.12.13
19.12.13
24.12.13
31.12.13
02.01.14
03.01.14
07.01.14
07.01.14
09.01.14

Twitter
Twitter
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Facebook - 1 Compartició
Twitter
Twitter - 3 Retuits
Twitter
Twitter - 1 Retuit
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Facebook - 12 Likes + 1 Comentari
Twitter
Twitter
Facebook - 6 Likes + 2 Comparticions
Twitter - 2 Retuits
Twitter
Twitter
Facebook
Retuit
Facebook
Twitter
Twitter - 1 Retuit
Facebook - 2 Likes + 1 Compartició
Instagram
Facebook - 2 Likes + 1 Compartició
Instagram
Facebook - 4 Likes + 3 Comparticions
Facebook - 7 Likes + 2 Comparticions

Fundació Setba
@good2be
@Barcelones
@srabsenta
@ViaLlibre
@ViaLlibre
Via Llibre
@ViaLlibre
Fundació Setba
@ViaLlibre

18.01.14
21.01.14
21.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
24.01.14
24.01.14
24.01.14
24.01.14

Facebook - 7 Likes + 2 Comparticions
Twitter
Twitter - 2 Retuits + 1 Preferit
Twitter - 2 Retuits + 2 Preferits
Twitter - 2 Retuits + 2 Preferits
Twitter - 2 Retuits
Facebook - 4 Likes + 3 Comparticions
Twitter
Facebook - 4 Likes + 3 Comparticions
Twitter
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Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

@fundaciosetba

25.01.14
25.01.14
25.01.14
25.01.14
26.01.14
27.01.14
27.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
28.01.14
29.01.14
30.01.14
01.02.14
03.02.14
14.02.14

Twitter - 5 Retuits + 4 Preferits

@ZBelaustegui
@ZBelaustegui
Fundació Setba
@Bcnsingular
@good2bes
Fundació Setba
txellcccat
@good2bes
@ViaLlibre
@fundaciosetba
@Cati_Cultura
Fundació Setba
Fundació Setba
Fundació Setba
@jordiarnau
@AleixPons
@srabsenta
@ViaLlibre
@fundaciosetba
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Twitter - 2 Retuits + 1 Preferit
Twitter - 1 Retuit
Facebook - 8 Likes + 1 Compartició
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Facebook - 5 Likes
Instagram
Twitter
Twitter - 1 Retuit
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Facebook - 4 Likes + 2 Comparticions
Facebook - 6 Likes + 1 Compartició
Facebook - 3 Likes + 1 Compartició
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Twitter - 1 Retuit
Twitter
Twitter - 1 Retuit

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 multitud de plataformes. A 31 de desembre de 2013 compta amb els següents perfils:

FACEBOOK

TWITTER

Likes: 472

Seguidors: 180

facebook.com/fundaciosetba

twitter.com/fundaciosetba

GOOGLE +

Xarxa social de Google
plus.google.com/u/0/+FundaciosetbaOrg

ISSUU

Plataforma per publicar dossiers i documents pdf
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

30
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A més d’aquests 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
Balanç

44

MEMÒRIA ECONÒMICA

Compte de resultats

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2013

DISTRIBUCIÓ DESPESES 2013
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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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