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CARTA DEL PRESIDENT

Benvolgudes i benvolguts,

Aquí teniu la memòria de 2014. Ja és la cinquena memòria que us oferim. Cinc anys seguits 
d’intensa activitat.

Aquest any 2014 també hem potenciat els nostres projectes i n’hem creat de nous. Un dels nostres 
objectius principals ha estat que els nostres projectes arribin cada cop a més persones, i també a 
més grups socials diferents. Persones grans, persones amb discapacitat, persones que conviuen 
amb transtorns mentals, etc.

Així, el 2014 hem doblat els beneficiaris del projecte Natura ésCultura. Com en anys anteriors, un 
grup ha anat a CACiS, a Calders, i el segon a Cal Gras, també al Bages, concretament a Avinyó.

Hem associat totes les exposicions als projectes solidaris. Si una persona adquireix una obra sap 
del cert que ajudarà a tirar endavant un projecte que beneficiï a algun grup de persones que ho 
necessita.

El 2014 hem obert una nova seu a l’Eixample de Barcelona. Això ens dóna l’oportunitat de tenir 
presència al districte més poblat de la ciutat. Un districte viu, on viuen i treballen moltes persones.
Des d’aquesta nova seu, col·laborarem amb les entitats del districte en el recolzament de les per-
sones més febles, les que estan més necessitades d’ajut.

Hem continuat treballant internament en l’ambiciós projecte  La Casa de la Natura. Confiem que al 
llarg de 2015 puguem rebre els primers grups de persones.
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Carta del president

Aquesta nova iniciativa, que es desenvoluparà íntegrament a Argentona, està adreçada a perso-
nes en risc d’exclusió social, principalment del Maresme però no exclusivament. La Casa de la 
Natura és un projecte al voltant de la natura, els horts, les fonts, els boscos, la fauna, el dibuix, 
la pintura...  

No treballem mai sols, treballem en xarxa, amb les institucions públiques i amb les entitats priva-
des. Tots els nostres projectes es fan en col·laboració.

Només resta dir que tot això ha estat possible, en primer lloc, gràcies als patrons i a la gent que 
treballa a Fundació Setba, i en segon lloc, gràcies a totes les persones i entitats que col·laboren 
i confien en nosaltres.

Darío Olaortua
President de la Fundació Setba



 

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 mo-
saic 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. 

Aquest 2014 la Fundació Setba ha dut a terme una desena d’exposicions, ha consolidat els projectes solidaris que duu a 
terme cada any i ha ampliat els seus espais.

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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NOUS ESPAIS 

Des d’aquest any, la Fundació Setba compta amb dos nous espais expositius. 

El primer espai es troba a l’Eixample, en un edifici amb un mosaic de Joan Miró a la façana, creat en homenatge al 
Restaurant Orotava, punt de trobada d’intel·lectuals durant un bon grapat d’anys. La sala d’exposicions s’ha inaugurat 
el mes de juny amb Raval vs Navarro.

La nova sala d’exposicions a Argentona, es troba a la finca d’El Viver, un gran casal residencial edificat a principis dels 
segle XIX amb extensos jardins romàntics. Com l’any passat, aquest 2014 s’ha realitzat una cantada de Nadales a 
l’església romànica d’El Viver per recaptar fons per a la Marató de TV3. A més a més, durant la jornada hem volgut 
mostrar als visitants l’exposició Atrapar les ombres, amb les obres realitzades durant el Natura ésCultura 2014.
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

PATRONAT

A data 31 de desembre de 2014, el Patronat està configurat per les següents persones: 

Darío Olaortua i Rumeu, president
Verónica de Sepúlveda i Valenzuela, vicepresidenta
Anna Rosa i Congost, secretària
Arantxa de Olaortua i Ugalde, vocal
Roser Oduber i Muntañola, causa baixa com a vocal el dia 30 de setembre de 2014
Miquel Lerin Vilardell, s’incorpora com a vocal el dia 9 de desembre de 2014

Durant l’any 2014, el Patronat s’ha reunit a la seu fundacional en les següents dates: 4 de març, 17 de juny, 30 de 
setembre i 9 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 2014, aquest comitè ha estat configurat per les 
següents persones:

Pep Camps i Codina, artista 
José Félix i Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona
Núria Guinovart, artista 
Raimond Maragall, galerista 
Ricard Mas i Peinado, periodista i crític d’art
Roser Oduber i Muntañola, artista i directora del projecte educatiu CACiS
Cristina Sampere, directora de la Fundació Setba

EQUIP DE GESTIÓ

Gerent, Mariola Foix (a partir del mes de març) 
Directora, Cristina Sampere 
Gestora cultural, Carla Camacho (a partir del mes de maig)
Responsable d’Esdeveniments, Sònia Álvarez
Responsable de Comunicació, Rosor Foret
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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:
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• Fundació La Marató de TV3 
• Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna
• Fundació Ricardo Fissas Natura Bissé
• Fundació Roure
• GOL
• Habitual Video Team
• Heretat Mas Tinell
• Icària Iniciatives Socials
• Jamón Experience
• Jaurena Art
• La Caixa | Oficina Plaça Molina
• La Suite Subhastas
• Look Behind You
• LOOP | Screen Festival
• Lucta
• MACBA
• Manley
• MNAC
• Moritz
• Mont Ferran
• Parxet
• Palau Alòs
• Poètica Còdex
• Ràdio Nikosia
• Reial Cercle Artístic de Barcelona
• Segura Viudas
• Septimº Elemento
• Sidecar Factory Club
• Stripart | Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó
• TVE
• TV Ciutat Vella
• Universitat de Barcelona 
• La Vanguardia | Facultat de Belles Arts
• Vila Viniteca VM | Sospechoso
• Xocolates Torras

• ACAB
• Arxiu Fotogràfic de Barcelona
• Ajuntament d’Argentona
• Ajuntament de Barcelona | Ciutat Vella
• Ajuntament de Barcelona | Eixample
• Amics de la Rambla
• Àngle Editorial
• Ared | Salta
• ÄRT Premsa i Comunicació
• Arxiu Ajoblanco
• Associació Susoespai
• Associació La Reial
• Associació Nats 55 
• BCN Swing
• CAATEEB
• CACiS | Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
• CaixaBank
• Cal Gras
• Casal Gent gran la Mercè
• Casal dels Infants
• Caçadors d’Hermes BCN
• Cinemes Maldà
• COAC
• Consolat General Estats Units Barcelona
• Construccions Jaume Mateu, SL
• Coordinadora Catalana de Fundacions
• Coral Cantir d’Or
• Dincat
• Edicions Vitel·la
• Editorial La Cúpula
• El Galliner
• Escola Massana
• Fundació AGI
• Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
• Fundació Joan Brossa
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INFORME DE L’ACTIVITAT

PROJECTES

Arquitectures pintades
Del 5 de febrer al 29 de març 2014

La Fundació Setba acull, els mesos de gener i febrer, Arquitectures pintades, una reflexió de Rosa Solano sobre 
l’ordre de les coses i l’estructuració de l’espai..

A partir de fils, teixits, volums i materials propis de la construcció, Solano es planteja què significa construir i des-
construir. Conceptes més propis de l’arquitectura, però que l’artista aplica magistralment al terreny de l’art plàstic. 
Paral·lelament, la Sala Llimona acull la mostra fotogràfica Arquitectures desaparegudes amb obra de grans 
fotògrafs com Català-Roca, Pepe Encinas, Manolo Laguillo o Jose Antonio Sancho i que pretén ser un homenatge 
a una Barcelona que ja no hi és.     

En el marc d’aquesta exposició, s’organitzen dues visites guiades per descobrir els secrets que amaga Ciutat Vella; 
es programen dues representacions teatrals de l’obra “Exposar-se” de la dramaturga Mar Serra, amb Silvia Sabaté 
i Marc Truco; i també s’organitza una conferència, a càrrec de l’arquitecte Giacomo Alessandro, sobre les arquitec-
tures desaparegudes de la ciutat de Barcelona, ja que un dels objectius de la Fundació és preservar-ne la memòria.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes 
per a persones que conviuen amb transtorns mentals.



INFORME DE L’ACTIVITAT

Nasevo i les olors de Barcelona
Del 4 d’abril al 14 de juny de 2014

Aquesta és una exposició molt especial, per molts motius, i que ens fa especial il·lusió. Es tracta de la prime-
ra vegada que el col·leccionista Ernesto Ventós exposa les seves obres com a artista i les ven. I ho fa amb 
l’acord que tots els beneficis que se n’obtinguin es destinaran a un projecte social.

Les creacions de Nasevo sorgeixen com un fruit de la simbio-
si entre les seves dues passions, les fragàncies i l’art plàstic, 
on el nas, com a nexe d’unió, és el gran protagonista.

Sota l’acrònim NASEVO, Ernesto Ventós ha configurat una 
de les més grans col·leccions artístiques en torn dels nas-
sos, el món de les fragàncies i les essències. Degut a la seva 
discapacitat auditiva i com a amant de les arts plàstiques, 
considera que el procés de creació d’una fragància és molt 
semblant al procés de creació d’una obra plàstica.

Per a NASEVO el perfumista és com un pintor, les notes olfactives són com els colors de la paleta, i per aquest 
motiu l’artista ha agrupat les obres de l’exposició en set grups que corresponen a set olors de la ciutat de 
Barcelona. Aquests set grups, a la vegada, es corresponen amb set colors i amb els set balcons de SETBA. 

Paral·lelament a aquesta mostra, organitzem una conferència sobre el món dels perfums i una ruta, en col·laboració 
amb la Fundació Joan Brossa, per tal de coneixer la relació entre el poeta i Nasevo.

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

 

Grans i Artistes
Del 20 de maig a l’1 de juliol de 2014

La segona edició del projecte Grans i Artistes, adreçat a gent gran, se centra en la musicoteràpia.

El taller es fa a la Llar Santa Anna del 20 de maig fins a l’1 de juliol i l’imparteix la soprano i musicoterapeuta, Rosa 
Canal.  Es treballa la veu, el cos, la relaxació i la interpretació. També es fa un recull amb les cançons que han estat 
significatives per a cadascun dels participants, al llarg de la seva vida, com a exercici per a la memòria.

A mode de cloenda, el 3 de juliol, els avis i àvies de la Llar Santa Anna fan un concert, juntament amb Rosa Canal, 
al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona. 

En el marc d’aquest projecte, el dissabte 7 de juny es realitza l’activitat Natura i Cultura a la casa d’El Viver 
d’Argentona. 

És el tercer any que es duu a terme aquesta jornada en col·laboració amb la Llar Santa Anna. El narrador de contes 
Albert Estengre explica la història d’El Viver i, amb motiu del centenari del naixement de Joan Vinyoli, realitza un 
espectacle en homenatge al poeta.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

El Balcó de les Arts 
Del 10 al 17 de juny de 2014

Un any més, convoquem el certamen de pintura El Balcó de les Arts, destinat a persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament. Aquest és un projecte que ens entusiasma, perquè és un dels més consolidats 
de la Fundació, per la gran implicació de les entitats i el retorn que tenim any rere any.

En aquesta quarta edició tornem a col·laborar amb el Reial Cercle Artístic de Barcelona per a l’entrega de premis 
i l’exposició de les obres. La inauguració de la mostra i l’entrega de premis té lloc el 10 de juny, i l’exposició es pot 
veure fins al 17 de juny. Aquest mateix dia i per segon any, té lloc una Subhasta Solidària amb les 12 obres finalistes. 

També editem el ja clàssic calendari solidari amb les 12 obres finalistes i el regalem a les entitats perquè se’n quedin 
el benefici de les vendes.

La participació aquest 2014 ha estat rècord: 26 entitats, amb un total de 451 obres presentades, gairebé el doble 
que l’any passat. El jurat, selecciona 20 obres, 3 de les quals premiades amb un curs d’art teràpia, material de 
Belles Arts per a l’artista, gentilesa de Jaurena ART, i una compensació econòmica per a l’associació a què pertany. 

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar 
projectes per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
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‘Manifestació de gallines’ 
Carles Abàs

C.O. Les Corts
PRIMER PREMI

‘Casa Campera’
 Javier Cuellar

Taller Jeroni de Moragas
SEGON PREMI

‘Diferentes profundidades del mar’
Saida Elizalde

Cointegra
TERCER PREMI



INFORME DE L’ACTIVITAT

 

Caçadors d’Hermes
Del 19 de juny al 13 de setembre de 2014

Seguint en la línia de recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, els mesos d’estiu organitzem Caçadors 
d’Hermes, una exposició fotogràfica que reflexa la presència del semidéu grec Hermes a Barcelona. Els autors són 
un grup de blocaries amb una afició comú: rescatar de l’oblit la Barcelona més amagada i desconeguda.
 
La mitologia diu que Hermes va fundar la nostra ciutat juntament amb Heràcles.  A més, a Hermes se’l considera el 
protector del comerç i també de les arts, les ciències, i fins i tot dels viatgers.

Aquesta mostra està integrada per les fotos d’Hermes, captades per 
un grup de blocaires aficionats a la història, en especial, la de la ciu-
tat de Barcelona: Enrique Camós, Ángeles Durán, Jordi Casadevall, 
Roser Messa, Andrés Paredes, Neus Prats, Xavi Soro, Alba Vendrell, 
Núria Manchado, Marian E. Oviedo i Albert Muñoz. 

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar 
projectes per a la gent gran.
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La nostra experiència amb la Fundació Setba no podria haver estat millor ja que, 
des del primer moment, van creure en el nostre projecte i ens van ajudar a fer-lo realitat. 

Era la primera vegada que exposàvem en una galeria d’art 
i ells van fer possible que es complís el nostre somni: 

que les fotografies realitzades durant les nostres rutes guiades per Barcelona 
es transformessin en obres d’art.

- Caçadors d’Hermes -



INFORME DE L’ACTIVITAT

Rabal vs Navarro
Del 26 de juny al 19 de setembre de 2014

Aquesta és la primera exposició que acull la nova sala d’exposicions de la Fundació Setba a l’Eixample. 

Durant dos mesos, el nostre espai es converteix en un ring de boxa, un esport brutal però amb una llarga tradició 
estètica. La pintora Març Rabal i el fotògraf Kiko Navarro mantenen un combat d’artistes: diferents tècniques, estils 
i visions plàstiques. 

Aquest projecte és una preqüela, un work in progress 
d’una exposició més àmplia que acollirà la Fundació 
Setba a la Plaça Reial, la temporada 2014 - 2015.

 

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar 
projectes per a la gent gran.
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L’exposició Rabal vs Navarro va ser una expo-
sició prèvia a la que després es va fer a Setba 

de Plaça Reial, Quadrilàter. Estic contenta 
d’haver treballat per dur-la a terme. Sempre 

esta bé poder exposar en un espai nou i poder 
mostrar la feina, tot i que sigui un workinpro-

gress de l’exposició definitiva. 

- Març Rabal | Artista -



INFORME DE L’ACTIVITAT

Natura ésCultura
Del 15 al 26 de setembre de 2014

Enguany celebrem la tercera edició d’aquest taller artístic a la natura destinat a persones que conviuen amb trans-
torns mentals i que 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. 

Els usuaris de SUSOESPAI i els de RÀDIO NIKOSIA participen en un taller que porta per títol Atrapar les ombres 
impartit per l’artista Marina Berdalet, els primers del 15 al 19 de setembre a CACiS, Calders, i els segons del 22 al 
26 de setembre a Cal Gras, Avinyó. 

CACiS és el tercer any que col·labora amb la Fundació Setba en aquest projecte, que ha vist néixer i créixer des 
dels seus inicis.  Es tracta d’un emplaçament únic, que dóna una “plus” al projecte i el situa en un context mediam-
biental reconegut tant per la Generalitat de Catalunya com internacionalment. CACiS orienta els seus esforços a la 
creació, difusió i estudi dels nous llenguatges de l’art contemporani, la naturalesa i la sostenibilitat a nivell nacional 
i internacional.

Cal Gras, per la seva banda, és un centre cultural de 
producció artística, que també funciona com a alberg 
rural. És node i punt de trobada entre artistes i, al ma-
teix temps, proveïdor cultural a diferents espais de 
l’entorn.

En aquesta edició hem comptat amb la col·laboració de 
Xocolates Torras, que ha aportat un lot de productes 
per als participants. 

Enguany també hem enregistrat l’activitat i hem ela-
borat un reportatge que s’ha projectat als cinemes 
Maldà de Barcelona a finals d’octubre de 2014. A més 
a més, n’hem fet una edició en DVD per distribuir de 
forma gratuïta a entitats, empreses i particulars.
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Quan s’entén el poder de l’art com a element transformador, és una gran experiència poder intercanviar 
energia amb projectes tan conscienciats com el Natura ésCultura.

- Eva Quintana i Quim Moya | Responsables de Cal Gras -



INFORME DE L’ACTIVITAT

Setba Jove
Del 18 de setembre al 8 de novembre de 2014

Per setè any consecutiu, la Fundació Setba col·labora amb la mostra d’art jove STRIPART amb l’objectiu de pro-
moure les carreres dels joves artistes. D’entre tots els participants, se’n seleccionen una quinzena i se’ls ofereix la 
possibilitat d’exposar, en molts casos per primera vegada, en una galeria d’art. 

Enguany són 13 els artistes seleccionats, tots ells menors de 35 anys. Amb aquest projecte, la Fundació Setba no 
només dóna a aquests artistes l’oportunitat d’exposar a la seva galeria d’art, sinó que també de continuar treballant 
amb ells en un futur.

Els participants són: Carles Azcón, David Catá, Javier Corso, Cuco, Xiana Gómez, Mauricio Iregui, Marc Llach, 
Francesca Maresca, Pàtric Marín, Oriol Pedregosa, Inés Rojo, Inés Santiago i Berta Vallvé.

En aquesta edició també hi col·laboren l’Escola Massana i la Facultat de Belles Arts de Barcelona amb dues expo-
sicions que es poden veure en paral·lel a la Sala Llimona.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar 
projectes per a artistes joves.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Diàlegs muts amb Joan Brossa
Del 25 de setembre al 15 de novembre de 2014

La seu de l’Eixample de la Fundació Setba acull l’exposició Diàlegs muts amb Joan Brossa. Aquesta exposició, 
organitzada en col·laboració amb la Fundació Brossa, és un diàleg a quatre bandes entre Joan Brossa i quatre 
artistes contemporanis, l’obra dels quals ha estat influenciada pel poeta català: Jordi Alcaraz, Andreu Buenafuente, 
Nasevo i Març Rabal.

Les obres de Joan Brossa donen la rèplica a les peces d’aquests quatre artistes. D’aquesta manera es manifesta la 
seva influència en el panorama artístic català i es demostra la vigència de l’obra i el pensament brossià.

Paral·lelament a l’exposició s’organitza una ruta brossiana i una conferència, a càrrec de la directora de la Fundació 
Joan Brossa, Glòria Bordons, i el crític d’art Daniel Giralt-Miracle, gran coneixedor de l’obra brossiana. 

 

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar 
projectes per a dones que han patit la violència masclista.
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Participar amb la Fundació Setba i la Fundació Joan Brossa a l’exposició Diàlegs muts amb Joan Brossa, 
va ser una experiència magnífica tant per l’organització, com per l’amabilitat amb què vaig ser atès i pels 

companys amb què vam compartir espai.

- Jordi Alcaraz | Artista -
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INFORME DE L’ACTIVITAT

La memòria de la plaça | De La Vanguardia al Sidecar
Del 13 de novembre de 2014 al 31 de gener de 2015

En el marc del projecte La memòria de la plaça, que vol recuperar la memòria de la Plaça Reial a través del record 
dels seus veïns, recuperem el passat de la finca on està situat actualment el Sidecar, que a finals del segle XIX va 
allotjar la redacció i els tallers del diari La Vanguardia, per després ser el Texas, un bar de prostitutes freqüentat en 
el seu dia pels mariners de la sisena flota americana i posteriorment un bar punkie.

A la seu de la Fundació hi exposen els pintors Víctor Pérez Porro, Phi-
lip Stanton, Fátima Tocornal i l’escultor Isidre Tolosa. I per tercer any, 
diversos artistes vinculats a Setba elaboren obres ex professo per als 
establiments de la plaça. Per això, comptem amb la col·laboració de 
l’Associació Amics de la Reial i del diari La Vanguardia.

Paral·lelament a l’exposició, realitzem una conferència i recorregut guiat per la Barcelona de la Sisena Flota, a 
càrrec del periodista i escriptor Xavier Theros; un concert  de la banda Barcelona Swing, amb Philip Stanton al cap-
davant i diverses visites guiades de la mà de David Revelles, especialista en rutes culturals i periodisme de viatges.

Durant els mesos que dura l’exposició, el cineasta Morrosko Vila-San-Juan i l’equip de la Fundació Setba enregis-
tren el testimoni de veïns, comercians i especialistes sobre la memòria històrica del local on avui es troba el Sidecar 
i tot el que va representar per a la plaça i la ciutat. El resultat final és un documental, coproduit amb TVE, que es 
presentarà el novembre de 2015 als Cinemes Maldà.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar projectes
destinats a la gent gran, concretament La memòria d ela plaça.



INFORME DE L’ACTIVITAT

Descobrint el monstre
Dimarts 25 de novembre de 2014

El 25 de novembre i amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Fundació 
Setba organitza Descobrint el monstre; una acció artística a la Plaça Reial que es va realitzar per primer cop l’any 2013 
i que vol donar visibilitat a la xacra de la violència vers les dones. 

Com l’any passat, durant el mes de novembre hem organitzat un taller per a dones que han patit violència masclista al 
Palau Alós. 

De la mà del tallerista Xavier Jansana i d’una terapeuta de la Fundació AGI, vuit dones han treballat els conceptes 
de la POR = PARALITZACIÓ  i de la VALENTIA = ACCIÓ.

L’acció proposada pel taller creatiu d’aquest any, ha consistit en treballar sobre uns plafons amb diverses tècniques 
artístiques en torn de la figura d’un monstre bicèfal, construït amb totes les pors que bloquegen les dones que han 
patit aquest tipus de violència. Aquests plafons han encerclat el monstre en l’acte del dia 25, i les pròpies dones han 
obert les portes per “descobrir” el monstre que hi havia darrere. 

L’acte ha estat conduït per l’actriu Sílvia Sabaté i hi ha participat la cantant Violeta Curry. A més a més, ha rebut el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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El taller Descobrint el monstre fou una experiència molt enriquidora per a les dones que hi van participar i per 
les professionals que hi van col·laborar. Només podem agrair a SETBA: el tracte rebut, el respecte a la proble-

màtica, la visibilitat que li van donar i la creativitat de l’activitat.

- Núria Peix | Sotsdirectora Fundació AGI -



INFORME DE L’ACTIVITAT

Col·laboracions

Empreses que sumen +
Dijous 20 de febrer de 2014

La Fundació Setba acull una nova trobada del cicle Empreses que sumen +, organitzat conjuntament amb 
l’Associació Amics de la Rambla, i que gira en torn de la RSC. En aquesta ocasió coneixem l’experiència de 
col·laboració de Llum Delàs, de l’Associació Solidaritat amb la Gent Gran (Fundació Roure), i Judith Mata, de la 
Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

Homenatge a Ma Àngels Anglada
Del 10 d’abril al 31 de maig de 2014

Com cada any al mes d’abril, la Fundació Setba ret homenatge a un poeta. En aquesta ocasió a Mª Àngels An-
glada, amb dues exposicions de llibres d’artista, l’una realitzada pel col·lectiu professional Poètica Còdex (Sala 
Llimona) i l’altra, pels integrants de Ràdio Nikosia (Sala Ocaña).

Així, aquestes dues mostres, que s’exposen de forma paral·lela, exemplifiquen la doble tasca de la Fundació Setba 
en la promoció de l’art i a cultura i el treball per a persones en risc d’exclusió social, entre d’altres.

Arts Libris
Del 23 al 27 d’abril de 2014

Arts Libris se celebra del 23 al 27 d’abril de 2014 a l’Arts Santa Mònica. Aquest any la Fundació Setba hi torna a 
participar i ho fa amb obra, entre d’altres, de Guadalupe Masa, Març Rabal, Núria Rossell i Isidre Tolosa.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

LOOP Festival
Del 29 de maig al 7 de juliol de 2014

En aquesta edició, la Fundació Setba acull l’obra de l’artista hindú Vagaram Choudary. Una peça que representa el 
món subconscient i imaginatiu d’un noi, una història que sorgeix del seu pensament i es materialitza plàsticament.  
Vagaram és el tercer artista que exposa la seva obra a la Fundació Setba, en el marc de l’acord signat amb CACiS.

Subhasta solidària
Dimarts 17 de juny de 2014 

En el nostre afany de col·laborar amb les entitats i artistes que participen en el premi El Balcó de les Arts, hem 
organitzat per segon any una subhasta on s’han licitat totes les obres finalistes.  

L’acte ha estat dirigit novament per Beatriz du Breuil, de La Suite Subastas, i els beneficis s’han destinat als artistes 
i a les entitats. El preu de sortida per a totes les obres ha estat de 80€ i s’han adjudicat 9 lots.

Setba x Vinyoli 
Dimecres 2 de juliol de 2014

Un any més, la veu i música de Sílvia Comes s’uneix 
a la veu de Sílvia Bel Fransi i al violoncel de Carles 
Muñoz per retre homenatge a un dels nostres poetes.
 
L’espectacle Setba x Vinyoli és un viatge a l’essència 
poètica de Joan Vinyoli a través dels seus versos en-
torn el món del vi i les begudes esprirituoses. 

Aquest any destinem els beneficis d’aquesta activitat 
a la Fundació Ared, que ens ha regalat una flor blava, 
inspirada en l’imaginari del poeta, per a cada assistent.
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Ha sido un placer poder colaborar en la subasta solidaria de El Balcó de les Arts de la Fundación Setba.
Hacen una labor fantástica. La obra de los artistas no te deja indiferente. ¡Enhorabuena!

- Beatriz du Breuil | La Suite Subhastas -



INFORME DE L’ACTIVITAT

Diàlegs Iniciàtics 
Del 18 de setembre al 8 de novembre de 2014

En el marc de l’exposició Setba Jove, la Sala Llimona acull 
la segona edició de la mostra Diàlegs iniciàtics, fruit de la 
col·laboració amb l’Escola Massana i la factultat de Belles Arts 
de la UB. 

Aquesta exposició vol ser un diàleg intergeneracional en el 
marc d’una mostra que, des de fa set anys, fa una aposta fer-
ma i dóna una oportunitat als artistes més joves de casa nostra.

Josep Madaula, professor de la Massana, exposa amb els 
alumnes Juan José Cano i Estela Ortiz. I la  professora i artista 
Bibiana Crespo de la UB, ho fa amb les alumnes Lidia Martínez 
i Paula Pons.

        

Nadales al Viver
Diumenge 14 de desembre de 2014

La Fundació Setba i l’Associació Nats 55 organitzen, per segon any consecutiu, una cantada de nadales solidària a 
l’ermita d’El Viver d’Argentona. Es convida els assistents a fer un donatiu per a la Marató de TV3.

A més a més, es pot visitar l’exposició Atrapar les ombres amb les obres del projecte Natura ésCultura 2014.
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Convenis

Un any més continuem travant 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 2014, han estat amb:

Reial Cercle Artístic de Barcelona
A data 17 de març, se signa un acord per a l’ús gratuït de la sala d’exposicions del Palau Pignatell per a exposar les 
obres dels artistes finalistes del projecte El Balcó de les Arts en règim d’exposició individual no compartida amb tercers 
i cessió d’un espai adequat pel lliurament de premis i la posterior celebració d’una subhasta solidària.

Cinemes Maldà
El mes de març i per segon any consecutiu, arribem a un acord de col·laboració per projectar els documentals i vídeos 
de la Fundació en el marc de diversos projectes com el Natura ésCultura o La memòria de la plaça.

Universitat de Barcelona, Institut de Formació Contínua
Col·laboració de pràctiques externes d’estudiants de l’IL3-Universitat de Barcelona.

Escola Massana
Aquest acord, de gener de 2014, posa de manifest la voluntat de les dues parts de col·laborar en l’àmbit de l’art i la cul-
tura. Per això es decideix tornar a organitzar conjuntament l’exposició Diàlegs Iniciàtics, en el marc del projecte Setba 
Jove 2014, amb obra d’un professor i dues alumnes de l’Escola Massana.

Universitat de Barcelona 
Atenent-nos a la coincidència d’objectius entre ambdues parts, mantenim la col·laboració anual per organitzar 
l’exposició Diàlegs Iniciàtics. Una mostra que vol ser una plataforma per a les noves generacions d’artistes, a qui 
la Fundació Setba dóna suport des dels seus inicis.



 

La Fundació als mitjans

La Fundació Setba té, cada cop més, una presència notòria als mitjans de comunicació. Aquestes són algunes de 
les aparicions més destacades d’aques any:

Arquitectures pintades

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
Barcelona Photobloggers 03.02.14 Ressenya
Blog de Claudi Puchades 03.02.14 Article -  Claudi Puchades

Coolture Mag 03.02.14 Ressenya
El Periódico 05.02.14 Article

Bcn.cat 06.02.14 Article - Susagna Alcón
BTV Connexió Barcelona 06.02.14 Connexió en directe

BTV Informatius 07.02.14 Notícia - Claire Roquigny
On diseño --- Ressenya
Time Out --- Agenda

Barcelona Cultura 11.01.13 Article
Ramblejant 13.01.13 NP
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Nasevo i les olors de Barcelona

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
El Periódico 04.04.14 Article - Blanca Espacio

La Vanguardia | Què Fem 04.04.14 Ressenya
El Mundo 05.04.14 Article - Alex Claramunt

La Vanguardia 06.04.14 Article - Sara Shedden 
ARA Play 11.04.14 Agenda

El Punt Avui 14.04.14 Article - Maria Palau
Time Out 24.04.14 Agenda

La Vanguardia | Què Fem 25.04.14 Agenda
Time Out 01.05.14 Article - Ricard Mas

La Vanguardia | Cultura/s 14.05.14 Pàgines centrals
La Vanguardia 14.05.14 Article - Juan Bufill
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Nom del mitjà  Data Secció i periodista
La Vanguardia 26.05.14 Agenda - Envoltats de nassos

Cuadros de una exposición Maig Crítica - Marta Teixidó
Bonart 14.03.14 Ressenya
Sies TV 01.04.14 Ressenya

Ramblejant 04.04.14 Ressenya
Barcelona Cultura 09.04.14 Ressenya 

Shook Down 15.04.14 Article
Col·lecció Olor Visual 07.05.14 Ressenya

Bonart 09.05.14 Ressenya - Ruta Brossa Nasevo
Barcelona en horas de oficina 16.05.14 Article -  Conxita Pinyeiro
Festes Majors de Catalunya --- Agenda

Paperblog --- Article - Conxita Pinyeiro
Barcelona Metropolitan --- Agenda

Forfree --- Ressenya
Butxaca --- Ressenya

BTV 03.04.14 Informatius - Claire Roquigny
BTV 03.04.14 Connexió Barcelona

Cadena Cope 05.04.14 Tira Milles
TVE 13.04.14 Informatiu Cap de Setmana

Ràdio 4 14.04.14 Wonderland
BTV Ciutat Vella 21.04.14 Infobarris

TV3 19.05.14 Els Matins
BTV 26.05.14 La Rambla

Caçadors d’Hermes

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
Bonart 06.06.14 Ressenya
Iberarte 08.06.14 Ressenya

La meva Barcelona 15.06.14 Article - Neus
Blog de Claudi Puchades 16.06.14 Article -  Claudi Puchades

Puntafina News 17.06.14 Ressenya
El Punt Avui 19.06.14 Agenda
Ramblejant 20.06.14 Ressenya
El Periódico 27.06.14 Article

Milerenda Blog 29.06.14 Article
BTV 30.06.14 Connexió Barcelona



Rabal vs Navarro

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
Iberarte 25.06.14 Ressenya

BCN Photobloggers 25.06.14 Ressenya
20 Minutos 30.06.14 Ressenya
La Razón 30.06.14 Article  - Víctor Fernández

BCN Divina Juliol Ressenya
Cuadros de una exposición Agost Crítica - M. Teixidó

Canal 33 28.08.14 El 33 Recomana
Infoenpunto 19.09.14 Ressenya
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Nom del mitjà  Data Secció i periodista
Veo digital 01.06.14 Article

BTV 04.07.14 Informatius - G. Martínez i M. Sebastià
ARA Diumenge 06.07.14 Article - Cèlia Atset

El Periódico 17.07.14 Agenda
Ineditad 22.07.14 Article

Nuevo Estilo 01.08.14 Ressenya
20 Minutos 02.09.14 Ressenya

Diàlegs muts amb Joan Brossa

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
Bonart 29.08.14 Ressenya

La Casa de les lletres 22.09.14 Agenda

El Punt Avui 25.09.14 Agenda i Ressenya

Barcelonés 25.09.14 Article

Blog Escola Cooperativa El Puig 06.10.14 Ressenya
Blog de Claudi Puchades 08.10.14 Article -  Claudi Puchades

Art Neutre 09.10.14 Ressenya
Llengua i lletra 09,10,14 Ressenya

BTV 21.10.14 Informatius - M. Alsina i J. L. Sánchez



De La Vanguardia al Sidecar

Nom del mitjà  Data Secció i periodista
El Punt Avui 13.11.14 Ressenya

La Vanguardia 16.11.14 Article - Teresa Sesé

Time Out 20.11.14 Ressenya

El Periódico 26.11.14 Article - Cristina Savall

El País 29.11.14 Article - Xavier Therós 

Ràdio 4 12.11.14 Territori Clandestí
BTV 13.11.14 Les notícies de les 10

Rac 1 14.11.14 La segona hora
BTV 18.11.14 Connexió Barcelona
TVE 21.11.14 Informatiu 2
BTV 26.11.14 Àrtic
TVE 30.11.14 L’Informatiu Cap de Setmana

BTV Ciutat Vella 01.12.14 Infobarris
TVE 03.12.14 La 2 Notícias

Blog Cosas de Absenta 04.11.14 Article - Roser Mesa
Blog La Fotogràfica 10.11.14 Ressenya

Eina Ilustració Creativa 04.12.14 Ressenya
Bcn Cool Hunter 12.11.14 Article - Dani

Ramblejant 12.11.14 Ressenya 
On a night like this 14.11.14 Ressenya

El Digital 24.11.14 Article i vídeo
Milerenda 01.12.14 Article - Enrique

A las andadas 03.12.14 Article - Mariana
Stanton Studio Blog 12.12.14 Ressenya
Agenda de Butxaca 23/12/14 Ressenya - Irene Pujadas

Cuadros de una exposición Gener 2015 Crítica - Marta Teixidó
Arteinformado --- Agenda

Wherevent --- Agenda
Info BBAA --- Ressenya

Forfree --- Ressenya
Sortim BCN --- Agenda
Getvamos --- Agenda

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS
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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 2014 compta amb els següents perfils:

FACEBOOK
Likes: 1027

facebook.com/fundaciosetba

      TWITTER   
              Seguidors: 295

 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 
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LA FUNDACIÓ A LES XARXES

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 



La Fundació en xifres

Balanç de situació        

Compte de pèrdues i guanys
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BALANÇ DE SITUACIÓ

En euros

   ACTIU 31/12/2014 31/12/2013 % variac.

A) ACTIU NO CORRENT 1.040.601 1.002.014 -
Inmobilitzat material 3.875 1.745 122%
Béns del patrimoni cultural 36.726 269 -
Inversions financeres a llarg termini 1.000.000 1.000.000 -

B) ACTIU CORRENT 144.572 160.520 -10%
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.210 33.618 -40%
Efectiu i altres líquids equivalents 124.362 126.902 -2%

 TOTAL ACTIU 1.185.173 1.162.534 2%

En euros

     PASSIU 31/12/2014 31/12/2013 % variac.

A) PATRIMONI NET 1.167.529 1.145.771 2%
Fons propis 1.167.529 1.145.771 2%
Fons dotacional 500.000 360.000 39%
Excedents exercicis anteriors 785.771 56.298 1296%
Resultat de l'exercici -118.241 729.473 -116%

B) PASSIU NO CORRENT 0 2.683 -
Deutes a llarg termini 0 0 -
Passius per impostos diferits 0 2.683 -100%

C) PASSIU CORRENT 17.601 14.081 25%
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 17.601 14.081 25%

 TOTAL PASSIU 1.185.130 1.162.534 2%

En Euros

31/12/2014 31/12/2013 % variac.

Ingressos activitats realitzades 56.230 30.366 85%
    Venda productes i serveis 56.230 23.569 139%

Subvencions rebudes 0 1.100 -100%
Altres ingressos activitats 0 5.697 -100%

Ajuts concedits i altres despeses -5.668 -3.277 73%
Aprovisionaments -22.437 -15.937 41%

Compres productes -19.027 -11.688 63%
Treballs realitzats per a altres Empreses -3.410 -4.249 -20%

Altres ingressos d'explotació 146.487 915.420 -84%
Donacions rebudes 143.207 915.420 -84%
Altres 3.279 0 -

Despeses de personal projectes -175.838 -141.473 24%
Altres despeses d'explotació -116.265 -85.492 36%
Amortització immobilitzat -750 -136 451%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -118.241 699.473 -117%
Ingressos financers 43 30.000 -
Despeses financeres 0
Resultat financer 30.000 -
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -118.198 729.473 -116%

RESULTAT DE L'EXERCICI -118.198 729.473 -116%

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

1.025.950

98.412

1.066.551

118.622

-22%

-26%

-118.198

1.185.173



LA FUNDACIÓ EN XIFRES

 

 

Els nostres projectes socials han tingut més de 80 beneficiaris 

1.300 visitants han passat per les nostres exposicions

En un any hem tingut 150 aparicions en mitjans de comunicació

Les activitats que hem organitzat han comptat amb més de 400 participants

Hem col·laborat amb prop de 100 professionals i artistes, 
en activitats i exposicions, i amb 35 entitats socials
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Distribució ingressos 2014 Distribució despeses 2014

55%
36%

6%2%1%

27%

73%

Ajuts concedits i altres

Compra de productes

Despeses d’explotació

Despeses de personal

Treballs per a tercers

Donacions rebudes

Venda productes i serveis



On som

Plaça Reial
Plaça Reial 10, 1-2 (08002) Barcelona
Telèfon 93 481 36 96
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Eixample
Consell de Cent 335, pral  (08007) Barcelona
Telèfon  93 412 03 36

El Viver
Carretera de Vilassar Km 5,6 (08310) Argentona
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