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CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts amics,

Aquest any 2015 tenim moltes novetats importants, com a Fundació i com a grup.
L’esperit que ens anima a seguir endavant és el de la col·laboració amb les entitats, principalment
de Barcelona, per recolzar les persones que més ho necessiten del nostre entorn proper.
A la Fundació Setba fem servir l’art i la cultura com a vehicle de solidaritat, vertebració i cohesió
social. Hem cregut sempre que l’art és una potent eina d’inclusió. De fet treballem en xarxa amb
moltíssimes entitats, públiques i privades, que des de fa molts anys treballen amb aquesta idea. I
creuen, com nosaltres, en els bons resultats, contrastats, de fer servir l’art per ajudar a millorar la
vida dels que es troben en situacions de risc.
A partir de 2014 el nostre grup, el grup Bizcabar, va decidir obrir un nou camí d’ajuda més directa a les
entitats que fan possible que tantes persones necessitades de suport rebin atenció especialitzada.
Així va néixer Fundació Bizcabar.
Durant el seu primer exercici el 2015, aquesta nova fundació ha canalitzat recursos per ajudar a
finançar nous projectes socials d’entitats, continuar projectes iniciats anteriorment o ampliar-los.
L’any 2016, Fundació Bizcabar, a més de destinar recursos a projectes socials, n’impulsarà un
d’inclusió social des del món agrari. Cultius a l’aire lliure, en hivernacles, serviran com a eina
terapèutica en alguns casos, o com a lloc de treball en d’altres.
Aquest ambiciós projecte també estarà adreçat a les escoles, perquè els nens prenguin consciència
del món rural i en recuperin la memòria; un món que, en bona part, forma part de la nostra cultura
però que potser els és desconegut.
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CARTA DEL PRESIDENT

Carta del president
El 2015 ha estat un any de moltes novetats a la Fundació Setba.
Hem baixat un cop més a la plaça amb la primera edició de La plaça dibuixa. Una jornada durant la
qual molta gent (esporàdics i professionals) ha estat dibuixant la Plaça Reial. Ha estat un festival
d’art en directe, una acció per recuperar, un cop més, aquest meravellós espai per a la cultura i la
ciutat.
També destacaria, entre d’altres, De l’ombra a la llum. Un projecte adreçat a dones que han patit
violència masclista. La nostra proposta ha estat un taller de fotografia, en què les participants han
pogut externalitzar els seus patiments i angoixes. Al final del projecte, hem sortit al carrer per fer
una crida d’atenció i sensibilitzar la societat d’aquesta xacra.
Un dels nostres projectes més estimats, el Natura ésCultura, ha donat aquest any l’oportunitat
de gaudir de 5 dies en una casa rural treballant amb un artista, a un tercer grup de persones
que conviuen amb trastorns mentals. L’objectiu és que el 2016 s’incorpori un quart grup a aquest
projecte.
També voldria fer esment de la decisió que hem pres aquest any de cedir el nostre espai Setba
Eixample a les entitats sense ànim de lucre, perquè en puguin fer ús per a reunions, tallers i
exposicions. La primera entitat a fer servir aquesta sala ha estat la Fundació Catalana Síndrome
de Down amb l’exposició Mira’m amb uns altres ulls, una mostra de treballs de pintura i dibuix fets
pels seus usuaris.
Per acabar, dir que enguany hem inaugurat el Centre d’Interpretació del Viver, a Argentona. Un espai
museístic que, a través d’eines de conreu, vídeos, diagrames, fotografies i altres elements ordenats
segons les diferents estacions de l’any, intenta recuperar la memòria dels horts, la memòria del món
agrícola. Serà un espai, no només per visitar, sinó per vertebrar diversos tallers i activitats amb
col·lectius i escoles del Maresme.

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 s’ubicava 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 neoclàssic, 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.
Durant aquest sisè any de vida, la Fundació Setba ha dut a terme una desena d’exposicions, a les seves sales i en
espais col·laboradors; 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 suport als
artistes emergents i la sostenibilitat. A més, a través de diversos projectes, volem 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 violència masclista o persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

,
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LA FUNDACIÓ SETBA

							

UNA NOVA FUNDACIÓ
L’any 2015 i després de molts mesos de feina, Darío
Olaortua, president de la Fundació Setba, decideix
impulsar la creació d’una nova fundació per ajudar
a les entitats que treballen per a persones en risc
d’exclusió social. La Fundació Bizcabar proporciona
finançament i assessorament, per tirar endavant els
projectes d’aquestes entitats.

www.fundaciobizcabar.org

UN NOU ESPAI
El 9 de setembre de 2015 s’inaugura un nou espai
a Argentona: el Centre d’Interpretació d’El Viver,
centrat en la difusió del món agrari. És un espai
temàtic on s’exposen els estris i eines del camp
utilitzats en aquesta mateixa finca durant dècades,
acompanyats de fotos d’època de l’Arxiu Municipal
d’Argentona. A partir de la primavera de 2016 s’hi fan
tallers i visites guiades per a escoles i entitats.

www.fundaciosetba.org/el-viver-ci

UNA NOVA INICIATIVA DE COL·LABORACIÓ
El mes d’octubre de 2015 surt a la llum Fundacions en Obert. Una iniciativa que neix de la idea d’agrupar diferents
fundacions culturals privades de Barcelona, amb espai expositiu obert al públic, per dotar-se de més visibilitat,
promocionar la seva tasca i apropar-se als ciutadans. Així, la Fundació Setba i set fundacions més treballen
col·lectivament per reivindicar la seva presència i importància en l’àmbit cultural de la ciutat. Durant el quart trimestre
de 2015 es duen a terme les primeres iniciatives conjuntes i l’èxit és rotund.

www.fundacionsenobert.org
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
PATRONAT
A data 31 de desembre de 2015, 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
Miquel Lerín Vilardell, vocal
Durant l’any 2015, el Patronat s’ha reunit a la seu fundacional, en les següents dates: 16 de juny i 27 d’octubre.

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 2015, aquest comitè ha
estat configurat per les següents persones:
Pep Camps i Codina, artista
Josep 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
Mariola Foix, gerent
Cristina Sampere, directora
Carla Camacho, gestora cultural
Sònia Álvarez, responsable esdeveniments
Juli Moreno, responsable administració
Rosor Foret, responsable comunicació
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

XARXA D’ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES
Són moltes les entitats i empreses que ens han ajudat a portar a terme les iniciatives dissenyades. El nostre
sincer agraïment a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Montbrió del Camp
Alpino
Alterarte
Art Nou
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Nacional de Catalunya
Associació Susoespai
Associació La Reial
Associació Nats 55
Ca l’Elies
CACiS | Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
Cal Gras
Can Grau Vell
Can Moré
Centre de Música i Escena Xamfrà
Cinemes Maldà
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Cobla Iluro
Colección olorVISUAL
Concurs Internacional de Piano Maria Canals
Coral Càntir d’Or
Dincat
DO Boutique Hotel Gastronòmic
Educa Borras
El Rei de la Màgia
El Viver d’Argentona
Escola Massana
Estrella Damm
Fira Arts Libris
Fleca Casas
Fundació AGI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fundació Carmen i Lluís Bassat
Fundació Catalana Síndrome de Down
Fundació Joan Brossa
Fundació La Marató de TV3
Fundació Pasqual Maragall
Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna
Fundació Sant Pere Claver
Gràfiques Igbo
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Jaurena Art
Kutxabank
La Caixa | Oficina Plaça Molina
La Nau Taller
LOOP | Screen Festival
Moleskine
Mont-Ferran
Moritz
Museu Molí Paperer de Capellades
Museu Comarcal de Manresa
Obra Social La Caixa
Palau de la Música
Parxet
Pastisseria Bomboneria Roser
Premi Nasevo
Ràdio Nikosia
Reial Cercle Artístic de Barcelona
Segura Viudas
Stripart | Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó
Sumarroca
Torras
Taller del Llibre
Tastets
Universitat de Barcelona
Valid Foto

PROJECTES
Quadrilàter

Del 5 de febrer al 2 d’abril de 2015
La Fundació Setba acull, durant el mes de febrer, Quadrilàter . Una exposició que se centra en la vessant
artística i plàstica de la boxa, i que vol recuperar la memòria de dos llocs emblemàtics de la nostra ciutat ja
desapareguts, l’estudi de fotografia Foto Ramblas i la Sala Price del carrer Floridablanca.
L’exposició s’organitza en 3 “assalts”.
El primer mostra és un combat artístic entre Març
Rabal i Kiko Navarro. La pintora combina en els seus
collages imatges de dansa i de boxa, creant sintonia
entre dos fets aparentment oposats; el fotògraf
retrata en blanc i negre boxejadors retirats, mostrant
el pas del temps i les senyals que la boxa ha deixat
en els seus rostres.
El segon assalt està relacionat amb Foto Ramblas,
l’estudi que va retratar artistes, actrius i boxejadors cèlebres entre el 1956 i el 1989. La Fundació mostra
un recull d’imatges de boxejadors de l’època fets per fotògrafs com Vives, Quimet, Rafael Muñoz, Alberto
Fonollosa, Román i José María Cirés.
El tercer i últim assalt l’integren un conjunt de fotografies i documents que parlen sobre la gran varietat de
propostes que va arribar a acollir la Sala Price. Aquest mític espai va consagrar-se com l’escenari de la
boxa durant els anys 40 i és aquí on pren relació amb Quadrilàter.
Paral·lelament a l’exposició es fa la projecció del documental “El Price dels Poetes” de Pere Portabella i
la ruta “La memòria de la plaça, segon assalt” a càrrec de David Revelles, on particularment es parla de
Foto Ramblas.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte Natura és Cultura
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Parlem de pedres

Del 5 de març al 30 d’abril de 2015

Parlem de pedres és una conversa artística que la Fundació Setba acull durant els mesos de març i abril
a la seu de l’Eixample. El mateix material, la pedra, i una tècnica similar és el que uneix els dos artistes
d’aquesta exposició, Isidre Tolosa i Xavier Jansana.
Per contrastar els estils tan diferents, Tolosa i Jansana creen expressament per a l’exposició un “cadàver exquisit”.

Xavier Jansana és un artista vinculat a Setba des de fa molts anys. Ha exposat en diverses col·lectives i
s’ha implicat directament en el projecte Descobrint el monstre. Isidre Tolosa comença a col·laborar amb
Setba arran del projecte Natura ésCultura, ja que un familiar seu hi participa. Per la seva implicació amb el
mateix, els beneficis d’aquesta mostra es destinen a la propera edició del projecte.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte Natura ésCultura
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Quan et perdis al bosc...
Del 16 d’abril al 6 de juny de 2015

Roser Oduber, com moltes persones, pateix petits
lapsus de memòria. Però en el seu cas, aquest fet
l’ha portat a crear Quan et perdis al bosc...
A la mostra que fa a la seu de Plaça Reial, l’artista
ha volgut plasmar de manera plàstica el neguit que
ha patit després d’una situació personal relacionada
amb l’oblit i la pèrdua de memòria.
A partir de pintures i collages Oduber reafirma la
seva estima per la natura, en aquest cas a partir dels
materials i les formes. L’exposició està organitzada
en tres àrees: Camins, Xarxes i Gretel.
La Fundació Setba col·labora amb la Fundació Pasqual Maragall editant una sèrie limitada d’obra gràfica.
Els beneficis de la venda es destinen als projectes d’investigació que aquesta entitat duu a terme per
prevenir i frenar l’Alzheimer.

Els beneficis de la venda de la litografia Gretel es destinen íntegrament
a la Fundació Pasqual Maragall
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INFORME DE L’ACTIVITAT

L’altre Raval

De l’11 de juny al 10 de setembre de 2015
El barri barceloní del Raval s’ha transformat (i segueix fent-ho) després de l’arribada d’immigrants de diferents
nacionalitats i cultures. Aquest canvi és el que ha volgut captar la prestigiosa fotògrafa Maria Espeus.
Espeus ha fotografiat moltes personalitats relacionades amb el món de la cultura i la política, i en les seves
fotografies s’hi reflecteix una gran sensibilitat per la gent. Tot i això, no es considera fotoperiodista, perquè
cada imatge és prevista i mesurada.
Amb aquestes càlides fotografies d’estudi, Espeus presenta una trentena d’obres ordenades en parelles i
grups de tres, que creen un diàleg molt interessant.
.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte Natura ésCultura
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INFORME DE L’ACTIVITAT

El Balcó de les Arts								PROJECTE SOLIDARI
Del 18 al 28 de juny de 2015

Enguany celebrem la cinquena edició del certamen El Balcó de les Arts, destinat a persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament. Aquest és un projecte que estimem molt, ja que any rere any és molt
ben rebut per entitats i artistes. Coincidint amb una edició d’aniversari ha estat l’any que més participació
hi ha hagut, amb 29 entitats i 505 obres presentades.

PRIMER PREMI
Amor pasional
Mónica López

SEGON PREMI
Autoretrat
Bárbara Bascuñana

TERCER PREMI
El niño
Laura Bulbena

Fundació Estimia

Fundació Privada Arc de Sant Martí

Fundació Teas

El lliurament de premis se celebra el 17 de juny al CaixaForum de Barcelona i l’exposició, com en anys anteriors,
es fa al Reial Cercle Artístic del 18 al 28 de juny.
De totes les obres, el jurat n’escull 20, que formen part de l’exposició; d’aquestes, 3 en surten premiades amb
un taller d’art inclusiu, material de Belles Arts per a l’artista, gentilesa de Jaurena ART, i una compensació
econòmica per l’associació a la qual pertany. A més a més fem el ja clàssic calendari solidari, els beneficis
del qual són per a les entitats.
És molt important no ser un gueto (...) Fa anys que això s’ha acabat, des de fora han de veure que som
capaços de fer coses molt maques. A la gent li agrada i no compren els quadres pensant
que els ha fet una persona amb discapacitat.
- Elisenda Iglesias | Educadora Fundació Estimia -
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INFORME DE L’ACTIVITAT

La plaça dibuixa

Del 8 al 31 de juliol de 2015
Una iniciativa que posem en marxa aquest any és La plaça dibuixa . Consisteix en una jornada d’art i urban
sketching on la protagonista és la Plaça Reial. Artistes, estudiants i espontanis dibuixen la plaça al llarg del
matí del 9 de maig, cadascun des del seu angle i percepció d’aquest espai.

Aquesta crida neix de la voluntat de fer front a una situació creixent a la Plaça Reial, que s’ha convertit en un lloc
freqüentat per turistes, però no tant pels barcelonins que hi passejaven antany. Així, els participants d’aquesta
jornada han hagut de ser turistes de la seva ciutat per un matí i dibuixar aquest emblemàtic espai.
El recull d’aquests dibuixos es pot veure del 8 al 31 de juliol a la Sala Llimona de la Fundació Setba. En aquesta
exposició hi participen tan artistes professionals com estudiants de Belles Arts de l’Escola Massana i Eina, i fins i tot
gent que aquell matí es trobava a la plaça i es va voler sumar a l’acció.
De ben segur que hi haurà una nova edició per al 2016!

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte La memòria de la plaça
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Pots veure el reportatge a:
www.goo.gl/vcMDg2

Grans i Artistes								PROJECTE SOLIDARI
Juny i juliol de 2015

Aquest projecte, que ja fa tres anys que organitzem i que s’ha anat consolidant amb èxit, vol contribuir al
benestar i millora de les capacitats de la gent gran a través de l’art. El primer any es va fer un taller de
pintura amb finalitats terapèutiques i l’any passat la disciplina escollida va ser la música.

Enguany, hem organitzat un taller de fotografia, que ha impartit el fotògraf i terapeuta Ventura Camacho a
la Llar Santa Anna, amb la qual col·laborem des de l’inici del projecte. Els resultats s’exposen a partir del
16 de juliol al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona.
La tercera edat és un col·lectiu que està en risc de perdre visibilitat i reconeixement, i és per això que
des de la Fundació Setba el tenim molt en compte. Tant és així que, a més d’aquesta activitat, cada any
organitzem diverses visites a la finca d’El Viver d’Argentona amenitzades amb sardanes, berenars i altres
activitats, per a residències d’avis i entitats que treballen amb aquest col·lectiu.
El taller Grans i Artistes nos brindó la ocasión de compartir, a partir de la fotografía, recuerdos
y experiencias de vida, memoria y emoción. Además, la realización de fotos por parte de los y las participantes
nos dio la oportunidad de demostrarnos que no hay edad para incorporar nuevos aprendizajes.
- Ventura Camacho | Fotògraf i terapeuta -
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Pots veure el reportatge a:
www.goo.gl/vcMDg2

Natura ésCultura								PROJECTE SOLIDARI
Del 7 al 25 de setembre de 2015

Enguany hem arribat a la quarta edició d’aquest taller artístic a la natura. Un projecte que té l’objectiu
d’utilitzar l’art com a teràpia per a persones que conviuen amb malalties mentals.
Aquest any s’ha sumat una tercera entitat al projecte, Alterarte
de Mataró, a més de Susoespai i Ràdio Nikosia que ja havien
participat en edicions anteriors. L’objectiu de la Fundació Setba
és anar ampliant el projecte, sempre que sigui possible, a més
usuaris.
Susoespai realitza el taller a Calders, a les instal·lacions de
CACiS, amb l’artista Roser Oduber. Aquest espai és únic pel
context mediambiental on se situa i per la filosofia, i ja és el
quart any que col·labora amb el Natura ésCultura.
Alterarte i Ràdio Nikosia fan els tallers a Cal Gras, a Avinyó,
de la mà de l’artista Marina Berdalet. Aquest espai, que és un
centre cultural de producció artística i que alhora funciona com a
alberg rural, també repeteix com a col·laborador.
La proposta d’aquesta edició és observar i dibuixar l’entorn natural
a partir de materials vegetals. Així, els participants aprenen a
elaborar colors, textures i altres tècniques.
A més a més, aquest any tots els participants graven un vídeo,
on plasmen les seves sensacions i la percepció dels diferents
moments del dia. Aquest reportatge el produeix la Fundació
Setba i forma part de l’exposició que acull el Museu Comarcal de
Manresa, entre el 17 d’octubre i el 21 de novembre de 2015, amb
les obres dels tres grups.

Ha sido una muy buena experiencia artística y de convivencia. Me ha gustado experimentar con la creación
de pinturas y crear conjuntamente varias obras. No menos importante es el entorno, próximo a la naturaleza.
Lo difiniría como: naturaleza, arte y personas.
- Nacho | Participant del Natura ésCultura 2016 -
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INFORME DE L’ACTIVITAT

Setba Jove

Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2015
Aquest any se celebra la vuitena edició del Setba Jove. Una mostra de nous talents, perfectament consolidada,
però que es reinventa any rere any. La principal novetat d’aquesta edició és que s’ha obert la convocatòria a totes
les escoles d’art de Catalunya, sense deixar de col·laborar amb l’Stripart.
L’exposició compta amb pintura, escultura, fotografia, dansa i vídeoart com a disciplines, i els participants són: Joel
Calderón, Zisis Isa (Isabel Carmona), Cia Dgustart, Adrián Espinós, Kasia Fronczak, María Baraldés, Anna Irina
Limia Russell, Melania Olcina, Carles Piera, Paula Pons, Yaiza Pozo, Laia Sala i Andrea Torres.
L’objectiu d’aquest projecte és donar l’oportunitat d’exposar en una galeria d’art a artistes novells. Però també,
que aquests puguin entrar al circuit comercial. Per això, enguany Lluís Bassat i Ernesto Ventós visiten l’exposició
i incorporen una obra a les seves col·leccions, la Col·lecció Bassat i la Col·lecció olorVISUAL. La Fundació Setba,
com cada any, també adquireix una obra de l’exposició per al seu fons d’art.

Més enllà de la pròpia exposició, la voluntat de la Fundació Setba és crear un vincle i una relació professional amb
els artistes, implicar-los en el projecte artístic i solidari de la Fundació.
Una altra novetat d’aquest any ha estat la participació de la Fundació Setba com a jurat del primer Premi Nasevo.
L’artista guanyadora, Anna Irina Limia Russell, ha exposat al Setba Jove.
Estem molt contents perquè l’artista Adrián Espinós, que exposa al Setba Jove d’aquesta edició, ha guanyat un dels
premis de la fira SWAB, el Vision Future.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte El Balcó de les Arts
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Pots veure el reportatge a:
www.goo.gl/vcMDg2

La màgia de la Reial

Del 26 de novembre de 2015 al 13 de febrer de 2016

La màgia de la Reial és una exposició que es troba dins del projecte La memòria de la Plaça, que pretén recuperar
una petita part de la memòria de la Plaça Reial de Barcelona.
Enguany hem rescatat la història de Fructuós Canonge, un personatge que va començar essent enllustrador de
sabates a la plaça i es va convertir en un prestigiós mag, conegut arreu d’Europa.

Així, la Fundació Setba fa un homenatge Canonge amb
una mostra d’objectes que encapçala la cadira original del
s. XIX (cedida per l’Hotel DO) i la capsa de l’enllustrador,
així com imatges de l’època, cartells i fotografies de gran
valor històric.
L’exposició compta també amb obres dels artistes Isao,
Joan Brossa, Ramon Enrich, Carles Pujol i Patricio Reig,
inspirades en la màgia.
Paral·lelament a l’exposició i com cada any, els locals
de la plaça acullen cadascun una obra inspirada en una
capsa de jocs de Màgia Borràs.
Durant aquests mesos organitzem diverses activitats,
com visites guiades, rutes culturals i una conferència al
voltant dels mobles i els oficis.
Novament, el projecte La memòria de la Plaça es recull en format audiovisual. Enguany hem produït una sèrie de
càpsules de vídeo que recuperen, a partir de testimonis, alguns oficis perduts o que estan a punt de desaparèixer.

Els beneficis de la venda de les obres d’aquesta mostra es destinen a finançar
el projecte La memòria de la plaça
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De l’ombra a la llum								PROJECTE SOLIDARI
Octubre i novembre de 2015

Per tercer any consecutiu, la Fundació Setba organitza un taller artístic per a dones que han patit violència
masclista. Enguany, provada l’experiència amb Grans i Artistes, tornem a posar confiança en el terapeuta
Ventura Camacho i centrem el taller en la fotografia. El resultat és un èxit absolut.
El taller, que dura 8 setmanes, compta amb una desena d’assistents i planteja un recorregut simbòlic de
l’ombra a la llum, de l’immobilisme al moviment, de sentir-se anul·lada a empoderar-se i prendre les regnes
per recórrer el camí.
El 27 de novembre, vigília del Dia Internacional contra la Violència en Vers les Dones, es fa una acció al
carrer per buscar complicitats i donar visibilitat a aquesta xacra.

A partir del material fotogràfic d’aquest taller, s’editarà un fotollibre. Els beneficis de la venda d’aquesta
peça es destinaran a les entitats de les dones participants.
Todo tiene algo positivo, pero lo mejor es la sinergia en el grupo,
que ha ayudado a que nazca el cariño y la amistad entre nosotras.
- Usuària del taller -
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COL·LABORACIONS
Arts Libris

Del 23 al 26 d’abril de 2015
Un any més la Fundació Setba participa a la fira
del llibre d’artista més important de la nostra ciutat.
Aquesta vegada amb obra de Víctor Pérez Porro,
Quico Estivill, Març Rabal, Fátima Tocornal i Roser
Oduber.
A més, enguany i per primera vegada, presentem
una peça de producció pròpia, el llibre d’artista
Ocaña.

Diàlegs Iniciàtics

Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2015
En el marc de la mostra Setba Jove, la Fundació Setba organitza un cop més Diàlegs Iniciàtics. En aquesta
edició hem col·laborat de nou amb la Facultat de Belles Arts de la UB (amb obres de la professora i artista
Eva Figueras i els alumnes Mercè Galí i Adrià Gamero) i l’Escola Massana (amb treballs del professor i
artista Pere Ginard i els alumnes Albert Perolet i Joan Sánchez).

Setba amb el Maria Canals 2015
Divendres 13 de març de 2015

Aquesta és una de les activitats més boniques que hi
ha a la Plaça Reial durant l’any i, per primer cop, hem
decidit sumar-nos-hi. El divendres 13 de març, durant
la marató de piano del Maria Canals, obrim els balcons
de bat a bat perquè qui ho desitgi pugui escoltar el
concert i veure gratuïtament l’exposició Quadrilàter.
A més, organitzem una acció de pintura en viu a la
plaça amb un grup d’alumnes de l’Escola Massana.
Les obres s’exposen al Foyer del Palau de la Música.
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Loop 2015

Del 28 de maig al 6 de juny de 2015
La Fundació Setba torna a participar un cop més al
Loop Barcelona, a la secció City Screen. Ho fa amb
una peça conjunta de Març Rabal i Kiko Navarro que
porta per títol Quadrilàter, com l’exposició celebrada
pocs mesos abans.
Una vegada més, dansa i boxa es troben i es fusionen,
dos esports aparentment contraris però units per
la força dels seus intèrprets, per un escenari on
presentar-se i un públic que els observa contínuament.

Mira’m amb uns altres ulls
Del 10 al 20 de desembre de 2015

La Fundació Setba cedeix l’espai Setba Eixample a la Fundació Catalana Síndrome de Down. A l’exposició s’hi pot
trobar una mostra de la visió particular del món que té cadascun dels participants. A partir d’un tractament totalment
lliure on han pogut expressar somnis, desitjos i experiències pròpies, han fet un treball de familiarització amb l’art
contemporani de tot gènere.
El treball dels participants de l’Espai d’Art ha rebut reconeixement en diversos certàmens tant a casa nostra com
en l’àmbit internacional.
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Nadales al Viver

Diumenge 13 de desembre de 2015
La Fundació Setba i l’Associació Nats 55 organitzen, per tercer any, una cantada de nadales solidària a l’ermita d’El
Viver d’Argentona. L’activitat és gratuïta, però els assistents poden fer un donatiu que es destina a la Marató de
TV3 d’enguany.
Aquesta és la tercera edició de la cantada de nadales, amb la qual s’impliquen molts dels comerços i entitats de la
vila d’Argentona.
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CONVENIS
Enguany hem continuat cultivant els acords que permeten treballar en col·laboració amb altres entitats i
així poder donar als projectes solidaris més visibilitat. Els convenis signats durant l’any 2015, han estat:
CaixaForum
La Fundació Bancària la Caixa cedeix el Centre CaixaForum de Barcelona a Fundació Setba per a realitzarhi l’entrega de Premis del certamen El Balcó de les Arts .
Fundació Pasqual Maragall
Durant la vigència d’aquest conveni, signat en el marc de l’exposició Quan et perdis al bosc de Roser Oduber, la Fundació Setba es compromet a: editar un catàleg en el qual cedeix un espai a la Fundació Maragall
per explicar el seu projecte; incloure’n el logotip a tota la comunicació gràfica; i editar una sèrie limitada
d’obra gràfica amb una obra de l’artista Roser Oduber. Els beneficis obtinguts de la venda d’aquesta peça
es destinaran íntegrament a la Fundació Pasqual Maragall.
Universitat de Barcelona
L’objecte del conveni és el de desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del
Grau de Comunicació i Industries Culturals de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.
Radio Televisión Española
Conveni que regula la incorporació de RTVE en condició de coproductor de l’obra audiovisiual documental
La Memòria de la Plaça, essent la Fundació Setba la productora de la mateixa.
Associació d’Amics del Centre d’Art Contemporani i sostenibilitat del Forn de la Calç
CACiS presentarà anualment un artista per exposar als espais de la Fundació Setba, sempre que encaixi
amb la seva línia artística. Al seu torn, CACiS col·laborarà amb el projecte Natura ésCultura cedint el seu
espai durant una setmana per dur a terme un taller, que impartirà la directora del mateix, Roser Oduber.
Fundació Catalana Síndrome de Down
La Fundació Setba es compromet a facilitar l’exhibició pública i venda de les obres que formen part de la
mostra Mira’m amb uns altres ulls, amb la cessió de l’espai expositiu Setba Eixample i la infraestructura
necessària, de forma desinteressada.

23

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS
La Fundació Setba cada vegada té una presència més notòria als mitjans de comunicació. Aquestes són algunes
de les aparicions més destacades d’aquest any:

Quadrilàter
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El País
El Periódico

04.02.15
10.02.15

Ressenya
Article - Cristina Savall

El Mundo

14.02.15

Article - Vanessa Graell

AD

01.03.15

Ressenya

El País

26.01.15

Smoda - Núria Ribó

BTV

05.02.15

Connexió Barcelona

RTVE

09.02.15

El ojo crtítico

BTV

09.02.15

BTV Notícies

Europa Press

23.01.15

Nota de premsa

Gente en Barcelona

23.01.15

Font: Europa Press

Eldia.es

23.01.15

Font: Europa Press

El Economista

23.01.15

Font: Europa Press

Iberarte

23.01.15

Ressenya

La Informacion

23.01.15

Ressenya

Bonart

24.01.15

Ressenya

Art Neutre

24.01.15

Ressenya

Barcelona Photobloggers

25.01.15

Ressenya

Eventos España

02.02.15

Ressenya

Boxeo Total

05.02.15

Ressenya

En Barcelona

05.02.15

Ressenya

ABC

05.02.15

Font: EFE

Butxaca

20.02.15

Article - Irene Pujadas

Time Out

27.02.15

Ressenya

Núvol

05.03.15

Article - Josep Maria Cortina

Info BBAA

---

Ressenya

We Barcelona

---

Ressenya
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Setba amb el Maria Canals 2015
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El Punt Avui
El País
BTV

13.03.15
14.03.15
13.03.15

Agenda
Article
BTV Notícies

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El Periódico
Regió 7

16.04.15
16.04.15

Agenda
Ressenya

El Periódico

17.04.15

Ressenya

RTVE

05.02.15

Vida verda - Mercedes Sampietro

El Digital

09.02.15

Reportatge - Míriam Pina

BTV

09.02.15

Connexió Barcelona

Boca Ràdio

---

Hiperactivicat

Canal 33

---

El 33 Recomana

Bonart

13.04.15

Ressenya

Infoenpunto

19.04.15

Ressenya

Diari ARA

22.05.15

Font: El Digital BCN

La Vanguardia

22.05.15

Font: El Digital BCN

Afabaix.org

22.05.15

Font: La Vanguardia

WeBarcelona

---

Ressenya

La Ventana del Arte

---

Ressenya

La Informacion

---

Ressenya

Arte al límite

---

Ressenya

Monumenta

---

Ressenya

Guia Barcelona

---

Agenda

Blog Rebeca Pardo

---

Ressenya

Time Out

---

Agenda

Arte Informado

---

Agenda

Quan et perdis al bosc

25

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS

Arts Libris 2015
Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

La Vanguardia
La Razón
Nuevo Estilo

24.04.15
25.04.15
---

Article
Ressenya
Decomagníficos

Nom del mitjà

Data

Secció i periodista

El País
El Periódico

11.06.15
11.06.15

Cuadern - B. C.
Article - Cristina Savall

20 Minutos

11.06.15

Agenda

El Punt Avui

25.06.15

Agenda

La Vanguardia

27.06.15

Culturas - Sònia Hernández

Revista Nuevo Estilo

27.07.15

Ressenya

Supertele

27.08.15

Ressenya

La Vanguardia

07.09.15

Article - Juan Bufill

Bonart

Agost 2015

Ressenya

BTV

19.06.15

Connexió Barcelona

BTV

22.06.15

El pla B

BTV

22.06.15

Infobarris - A. Molina i M. Artacho

Barcelona.cat

03.07.15

Font: Infobarris

Canal 33

---

El 33 Recomana

Bonart

29.05.15

Ressenya

Blog Claudi Puchades

30.05.15

Ressenya - C. Puchades

Foto DNG

01.06.15

Ressenya - Carlos Longarela

Barcelona Photobloggers

04.06.15

Ressenya - Oscar

Gráffica

06.06.15

Ressenya

Metalocus

11.06.15

Ressenya

Nokton Magazine

15.06.15

Agenda

TR Multistudio

18.06.15

Ressenya

Eldiario.es

19.06.15

Article - Oriol Puig

Le Cool

22.06.15

Ressenya - Astrid Jacomme

L’altre Raval
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Nom del mitjà
Infoenpunto.com

Data

23.06.15

Secció i periodista

Comunicació 21

26.06.15

Ressenya

Núvol

02.07.15

Article - Josep Maria Cortina

Barcelonés

06.07.15

Ressenya

La Ventana del Arte

---

Ressenya

Galeriasdeartebarcelona.com

---

Agenda

Time Out

---

Ressenya

We Barcelona

---

Agenda

Gracia B Webzine

---

Agenda

Gencat

---

Agenda

Metropolitan

---

Agenda

Data

Secció i periodista

Ressenya

La plaça dibuixa
Nom del mitjà

El Punt Avui
El Periódico
20 Minutos
BTV
BTV
TV3
Bonart
Ramblejant
Blog Claudi Puchades
Barcelona Colours
Art-Barcelona
Barcelona.cat
Yorokobu
Gencat.cat
Arte al Límite
Blog Fortuño Alós
Bonart
Bonart
Ramblejant
Art Neutre
Barcelona.cat

08.07.15
09.07.15
13.09.15
09.05.15
08.07.15
19.07.15
30.04.15
05.05.15
06.05.15
07.05.15
07.05.15
08.05.15
08.05.15
09.05.15
09.05.15
11.05.15
27.06.15
01.07.15
03.07.15
08.07.15
08.07.15
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Ressenya
Article - Cristina Savall
Ressenya
Informatius
Connexió Barcelona
Telenotícies cap de setmana
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Agenda
Ressenya
Ressenya
Article - Gema Lozano
Agenda
Ressenya
Ressenya
Reportatge (Exposició)
Ressenya (Art Nou)
Reportatge (Exposició)
Reportatge (Exposició)
Reportatge (Exposició) - Max Ledo

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS

Nom del mitjà
Divertir.me
La Vanguardia
Blog Eina (UAB)
La Reial

Data

--09.07.15
20.07.15
31.07.15

Secció i periodista

Art Neutre
Associació Art Barcelona

07.08.15
---

Ressenya - Exposició
Ressenya - Exposició

El Punt Avui

Data

28.11.15

Secció i periodista

El Periódico
El Punt Avui
El Periódico
El País
Quadern - El País
Cadena Ser
Canal 33
Televisió Ciutat Vella
Bonart
El Blog de Claudi Puchades

01.12.15
05.12.15
16.12.15
22.12.15
24.12.15
25.11.15
26.11.15
26.11.15
11.10.15
10.11.15

Article - Blanca Espacio
Cultura i Espectacles - Maria Palau
Barceloneando - Eloy Carrasco
Article - Anna Pazos
Agenda - Anna Pazos
Ràdio Barcelona - Franki Pereira
Tria 33
Cultura - A. Molina i M. Artacho
Agenda
Ressenya

Cara B

11.11.15

Agenda - Ressenya

Ramblejant
Bereshit
Amics de la Rambla
Butxaca
Info EnPunto
Passeig de Gràcia
Bonart
El Periódico
We Barcelona
Fundació Joan Brossa
La Ventana del Arte
Uolala
Time Out

17.11.15
25.11.15
26.11.15
26.11.15
26.11.15
26.11.15
30.11.15
01.12.15
-----------

Ressenya - Xavi
Ressenya
Ressenya
Agenda - Irene Pujades
Ressenya
Ressenya - Óscar Broc
Ressenya
Ressenya - Blanca Espacio
Ressenya
Ressenya
Ressenya
Agenda
Agenda

Agenda
FONT: Barcelona.cat
Ressenya - Exposició

La màgia de la Reial
Nom del mitjà
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Agenda

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 diverses plataformes. A 31 de desembre de 2015 compta amb els següents perfils:

FACEBOOK

TWITTER

Likes: 1418

Seguidors: 404

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
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LA FUNDACIÓ EN XIFRES
Balanç de situació

BALANÇ DE SITUACIÓ

En euros

ACTIU

31/12/2015

31/12/2014

% variac.

A) ACTIU NO CORRENT
Inmobilitzat material
Inmobilitzat Inmaterial
Bens del patrimoni cultural
Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Efectiu i altres lÍquids equivalents

1.073.157
3.121
4.520
39.566
1.025.950
84.098
21.674
62.424

1.066.551
3.875
0
36.726
1.025.950
118.622
20.210
98.412

TOTAL ACTIU

1.157.255

1.185.173

0,6%
-19%
8%
0%
-29%
7%
-37%
-2%

En euros

PASSIU
A) PATRIMONI NET
A.1. Fons propis
Fons dotacionals
Excedents exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
A.2. Subvencions, donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini
Passius per impostos diferits

31/12/2015

31/12/2014

1.141.641
1.140.401
500.000
667.573
-27.171
1.240
0
0
0

% variac.

1.167.573
1.167.573
500.000
785.771
-118.198

-2%
-2%
0%
-15%
-

0
0
0

-

Comptes de pèrdues i guanys
En euros

CONCEPTE

Ingressos activitats realitzades
Venda productes i serveis
Subvencions rebudes
Altres ingressos activitats
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Compra productes
Treballs realitzats per altres empreses
Altres ingressos d'explotació
Donacions rebudes
Altres
Despeses de personal projectes
Altres despeses d'explotació
Amortització immobilitzat
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
Resultat financer
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
RESULTAT DE L'EXERCICI

31/12/2015

31/12/2014

28.157
27.157
1.000

% variac.

56.230
56.230
0
0
-5.668
-22.437
-19.027
-3.410
146.487
143.207
3.279
-175.838
-116.265
-750
-118.241
43

-50%
-52%
-28%
-63%
-56%
-100%
28%
31%
-13%
-32%
35%
-76%
-

1.218
-28.389

-118.198

-76%

-27.171

-118.198

-77%

-4.075
-8.295
-8.295
0
188.000
188.000
-152.341
-78.821
-1.014
-28.389

30

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

Distribució despeses 2015
2%

Distribució ingressos 2015

3%
Ajuts concedits i altres despeses

32%

Compres Productes

63%

22,5%
Venda Productes i Serveis

Treballs realitzats per altres
Empreses

Donacions Rebudes

77,5%

Despeses de Personal Projectes
Altres despeses d'explotació

Ajuts concedits i altres

Donacions rebudes

Compra de productes

Venda productes i serveis

Despeses d’explotació
Despeses de personal

Els nostres projectes socials han tingut més de 175

beneficiaris

1.200 visitants han passat per les nostres exposicions
En un any hem tingut 160

aparicions en mitjans de comunicació

Les activitats que hem organitzat han comptat amb més de 600

participants

100 professionals i artistes,
en activitats i exposicions, i amb 50 entitats socials

Hem col·laborat amb prop de
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ON SOM
Plaça Reial
Plaça Reial 10, 1er 2a - 08002 - Barcelona
Telèfon: 93 481 36 96

Eixample
Consell de Cent 335, pral - 08007 - Barcelona
Telèfon: 93 412 03 36

El Viver
Carretera de Vilassar Km 5,6 - 08310 - Argentona
Telèfon: 93 481 36 96
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