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CARTA DEL PRESIDENT
2017 ha estat un any de celebracions. N'han passat 10 des d’aquell 15 de novembre de
2007, en què vam obrir les portes d’aquest pis de la plaça Reial, amb un agosarat
projecte cultural per a Ciutat Vella i Barcelona, que amb els anys ha esdevingut la
Fundació Setba.

L’art i la cultura en general, grans vertebradors socials, han estat les eines que hem fet
servir per ajudar a les persones. I la pintura i fotografia, les formes d’expressió dels
nostres principals projectes: El Balcó de Les Arts, Natura és Cultura i De l’ombra a la
llum. Sense oblidar les dues iniciatives que giren entorn de la plaça que ens acull, La
memòria de la plaça i La plaça dibuixa.

El 2017, no obstant, ha estat l’any que hem començat a sortir fora de la seu de la
Fundació Setba a exposar, perquè traspassant els murs és quan aconseguim donar més
visibilitat als nostres projectes. A més a més, així podem millorar el treball en xarxa,
teixir més complicitats i compartir l’acció social amb un exercici de coresponsabilitat,
tant amb entitats públiques com privades.

El nostre objectiu principal, en endavant, és aprofundir en el sentit social dels projectes
culturals que coordinem. Volem

millorar-ne tant la quantitat, per arribar al màxim de

persones possible, com la qualitat.

I també, a partir d’aquesta efemèride que marquen els 10 anys, treballarem en la
sensibilització perquè cada cop més persones i entitats, publiques i privades, se sumin al
nostre projecte.

DARÍO OLAORTUA
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LA FUNDACIÓ
Set balcons oberts a la cultura,
amb valor social

HISTÒRIA

La seu de la Fundació Setba es troba a la plaça Reial de Barcelona, en un pis amb set
finestrals amb vistes a la plaça Reial que atorguen nom a la fundació a partir de

·

l’acrònim format per les síl labes Set (número) i Ba (balcons).

En aquest pis que ocupa el número 10 de la plaça Reial hi han viscut tres importants
personalitats del món de la cultura: Francesc Pujols, Ocaña i Lluís Llach.

La voluntat de Setba és fer créixer el seu projecte més enllà de la sala de què disposa a
plaça Reial, per això any rere any teixeix sinergies que permeten travessar aquests murs.
Enguany, ha estat el primer any que el volum d'activitat fora de la seu institucional s'ha
equiparat al que ha tingut lloc a aquesta.

MISSIÓ I VISIÓ
Setba va néixer l’any 2007 com a projecte galerístic i espai multidisciplinari. El 2009 va
prendre forma de fundació i es va marcar tres objectius principals:

·
·
·

L'ús de l'art i la cultura com a eines de transformació social

·

La creació de projectes artístics adreçats a col lectius vulnerables
La recuperació de la memòria històrica de la plaça Reial
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EQUIP HUMÀ
PATRONAT
Darío Olaortua i Rumeu, president
Anna Rosa i Congost, secretària
Josep Fèlix Bentz, vocal
Miquel Lerín Vilardell, vocal
Núria Guinovart, vocal

EQUIP DE GESTIÓ

Darío Olaortua, president

Cristina Sampere,
directora

Mariola Foix, gerent

Carla Camacho,
gestora cultural
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Juli Moreno, administració

Rosor Foret, comunicació
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EXPOSICIONS
Volem posar en valor el potencial
de transformació social de la cultura

De Natvræ

CULTURA I CANVI SOCIAL

FEBRER - ABRIL 2017

UN ESPAI D'ART DIFERENT

De l'ombra a la llum

Durant el 2017 la Fundació Setba ha acollit diverses

ABRIL - JUNY 2017

exposicions a la seu institucional de plaça Reial.

Setba Jove

JUNY - SETEMBRE 2017

·

La col lectiva Setba Jove ha complert 10 anys i
aquesta efemèride ens ha servit per posar-hi el punt

Arquitectures

final, molt satisfets per la tasca duta a terme i els

SETEMBRE - NOVEMBRE 2017

artistes que aquest projecte ens ha permès descobrir.

El 10 de la Reial

NOVEMBRE 2017 - FEBRER 2018

La Fundació és un projecte viu i en constant evolució.
Per això, en endavant, reforçarem les exposicions per
divulgar i potenciar el valor social de la cultura.
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DE NATVRÆ
17 FEBRER - 13 ABRIL 2017

Al llarg de la història, sempre ha existit el binomi artnatura i ha evolucionat amb un significat diferent en

ARTISTES

cada època: a la Grècia i Roma clàssiques l’art imitava
fidelment la natura, en el Barroc van triomfar les natures
mortes, durant el Romanticisme es va enaltir el caràcter
sublim del paisatge i l’Impressionisme va analitzar
l’efecte canviant de la llum. En els anys setanta del
segle XX la natura va deixar de ser un mer contingut o
temàtica per convertir-se en un camp d’acció i va
aparèixer el Land art, en els Earthworks i en les obres
site-specific. Des de llavors, aquesta àrea s’ha convertit
en objecte de creixent investigació teòrica i pràctica.

Aquesta exposició vol ser la demostració plàstica
d’aquest diàleg entre artista i natura.
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CRISTINA ALMODÓVAR
MARIA ESPEUS
ADRIÁN ESPINÓS
MALGOSIA JANKOWSKA
M. REYES OLLOQUI
SANTIAGO VÉLEZ
SUSANA PESES

DE L'OMBRA
A LA LLUM
21 ABRIL - 22 JUNY 2017

Exposició de tres fotògrafes de diferents generacions
amb un denominador comú: el fotoperiodisme i el

ARTISTES

compromís. Les tres, Joana Biarnés (1935), Sandra
Balsells (1966) i Laia Abril (1986), han fet de la
“fotografia útil” la seva forma d’expressió.

LAIA ABRIL
SANDRA BALSELLS

L’exposició De l’ombra a la llum duu el mateix títol que
el taller que organitza la Fundació Setba, dirigit a dones
que han patit violència masclista, ja que les dones que
van participar en l’edició de 2016 del projecte, també
formen part de l'exposició. Elles han fotografiat les
fotògrafes per a la mostra i el catàleg d'aquesta.

En el marc de l'exposició organitzem una xerrada a 3
bandes amb les fotògrafes, moderada per Sílvia
Omedes, directora de Photographic Social Vision.
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JOANA BIARNÉS

SETBA JOVE
30 JUNY - 15 SETEMBRE 2017

Aquest 2017 Setba compleix 10 anys i aquest projecte
també. Des de 2008, Setba Jove ha volgut ser un

ARTISTES

trampolí per a creadors novells i ara és moment de
posar-hi punt final, amb un aval de 10 edicions i més
d’un centenar d’artistes descoberts, bona part dels quals
ha aconseguit fer-se un lloc en el món de l’art.

LAIA ALBERT
MARIA CAMPAÑÁ
OLGA MARTÍNEZ FAUS

La desena edició de Setba Jove vol ser un diàleg entre
els nous talents i els artistes que han exposat en
edicions anteriors.

ALSIRA MONFORTE
ALAN PIRIS
VIRGINIA ROTA

Per això, hi participen una desena d’artistes emergents
seleccionats a través d’una convocatòria oberta i que
enguany ha rebut un total de 65 propostes. Comptem de

·

·

nou amb la col laboració de la Col lecció Bassat i

ANNE CÉCILE SURGA
GERARD TORRES
BRUNA VALLS
LAURA VAN SEVEREN

colección olorVISUAL.

9

ARQUITECTURES
22 SETEMBRE - 18 NOVEMBRE 2017

L’exposició se centra en els edificis de tres arquitectes
catalans de renom, Antoni de Moragas, Antoni Bonet i

ARTISTES

Oscar Tusquets, interpretats per tres artistes plàstics,
Sílvia Martínez-Palou, Bea Sarrias i el mateix Tusquets,
respectivament.

ANTONI BONET
SÍLVIA MARTÍNEZ-PALOU

La mostra presenta diversos reportatges fotogràfics de
Català-Roca, una de les butaques ideades per Bonet per
a La Ricarda, peces dissenyades per Moragas i la
maqueta de l’Auditori Alfredo Kraus, de Tusquets.

Un diàleg entre arquitectura, disseny i art, en

·

col laboració amb l’arxiu del COAC, que forma part del
festival d’arquitectura 48H OPEN HOUSE BCN.
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ANTONI DE MORAGAS
BEA SARRIAS
OSCAR TUSQUETS

EL 10 DE LA REIAL
23 NOVEMBRE 2017 - 24 MARÇ 2018

Aquest any, coincidint amb el desè aniversari de Setba,
ens endinsem en la memòria del nostre espai, on han

ARTISTES

viscut tres coneguts personatges: el filòsof Francesc
Pujols, l’artista Ocaña i el cantant Lluís Llach.

MARIA ESPEUS

L'exposició la configuren un seguit d'objectes personals

PEDRO G. VILLEGAS

de Pujols, juntament amb obres de l’escultor Subirachs;

FAUSTÍ LLUCIÀ

comptem amb un seguit de fotografies de Maria Espeus,
Leopold Samsó i Faustí Llucià on surt retratat l’Ocaña
més domèstic, a més de pintures i escultures de l’artista;
I també amb un conjunt de fotografies del període en
què Llach va viure en aquest pis, obres de Juan Miguel
Morales, Pilar Aymerich i l'artista Pedro García Villegas.

A més, el dramaturg Marc Rosich avança a Setba la
peça "Ocaña im Licht", que es presenta a Berlín el
febrer.
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JUAN MIGUEL MORALES
JOSÉ P. OCAÑA
LEOPOLD SAMSÓ
JOSEP SUBIRACHS
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PROJECTES

Apostem per la capacitat integradora de l'art,
el nostre vehicle de transformació

ART PER A LA INTEGRACIÓ
Projecte educatiu d'El Viver

ABRIL - DESEMBRE 2017

TOTS SOM IGUALS DAVANT UN LLENÇ EN BLANC
Els projectes que impulsa la Fundació Setba es basen

La plaça dibuixa

en la capacitat de transformació i cohesió social de

20 MAIG 2017

la cultura. Alguns s'adrecen a col lectius vulnerables,

El Balcó de les Arts

JUNY - OCTUBRE 2017

·

d'altres pretenen recuperar l'ús veïnal de la plaça
Reial, o posar-ne en valor la història, però tots es
vehiculen a través de l'art. Enguany, hem fet un pas

Natura és Cultura

més enllà en el projecte La memòria de la plaça, que

JUNY I SETEMBRE 2017

ara compta amb web pròpia: lamemoriadelaplaca.com

De l'ombra a la llum

SETEMBRE - DESEMBRE 2017

Aquests projectes es financen a través de fons propis
i subvencions públiques i privades.
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PROJECTE EDUCATIU
DEL VIVER
ABRIL - DESEMBRE 2017

VISITES I TALLERS ARTÍSTICS
PER A ENTITATS I ESCOLES
A CÀRREC DE JULIÀ SERRA I LAIA CASTILLO
Des de 2016 la Fundació Setba coordina un seguit de
visites educatives a la finca d'El Viver d'Argentona.

El recorregut comença al Centre d’Interpretació d’El
Viver, centrat en la difusió del món agrari i la natura, es

"Ens hauria
encantat quedarnos a dinar als
jardins en acabar.
Per la resta va ser
una activitat molt
amable, res a
canviar."

completa amb la visita dels jardins i un taller artístic.

Durant aquest segon any d'activitat, uns vuitanta
usuaris de 6 entitats han visitat l'espai i han realitzat els
tallers artístics amb materia prima del terreny.
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USUARI FUNDACIÓ
MARESME

LA PLAÇA
DIBUIXA
DISSABTE 20 DE MAIG DE 2017

III EDICIÓ

JORNADA ARTÍSTICA A LA PLAÇA
COL · LABOREN FUNDACIÓ BANC DE SABADELL,
AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA REIAL
Un any més sortim a la plaça per reivindicar-la, armats
amb llapis i paper. Obrim tres espais singulars i gairebé

"Moltes gràcies
per un dia tan
esplèndid
dibuixant la
plaça Reial."

350 persones se sumen a la iniciativa. En aquesta edició,
Royal Talens facilita un petit lot de material de dibuix a
cada participant.

Per primera vegada les inscripcions són online i convoquem
un concurs artístic i un de fotografía a Instagram. Taller
de Músics amenitza la jornada amb la Dixie Band i Taller
Obert, un projecte de reinserció a través de la música.
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MONTSE BOADA
PARTICIPANT
EDICIÓ 2017

EL BALCÓ DE
LES ARTS
JUNY 2017

VII EDICIÓ

CONCURS ARTÍSTIC
I DE DISSENY
AMB LA COL · LABORACIÓ DE DINCAT I BARDINET
En la setena edició del projecte hem fet un pas endavant

·

convocant un premi de disseny, en col laboració amb La
Casa de Carlota i Bardinet.

El projecte més veterà de Setba, destinat a persones amb

·

discapacitat intel lectual i del desenvolupament, ha
comptat amb una exposició al Reial Cercle Artístic, un
calendari solidari amb les 12 obres finalistes i un vi amb

"Em va encantar
saber que puc fer
quadres. Tinc
capacitats que
estan molt
amagades. És part
del meu ésser. Sóc
feliç de poder
participar amb
Setba."

el nom "Pico Naranja" etiquetat per Erik Nitsch, el
guanyador del premi de disseny.
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EDI ANDREU
PARTICPANT
EDICIÓ 2017

NATURA ÉS
CULTURA
JUNY I SETEMBRE 2017

VI EDICIÓ

ESTADA ARTÍSTICA I RESPIR
A LA NATURA
AMB QUIM MOYA I ARETÉ
Aquest projecte, dirigit a persones que conviuen amb
trastorns mentals, consisteix en un respir artístic a la
natura. Aquest any s'ha fet una convocatòria pública i
un sorteig davant notari per seleccionar els quatre
participants: La Muralla, Els Tres Turons, El Turó Salut

"Hem col·laborat
en activitats molt
interessants que
hem compartit
amb el grup
i la convivència
ha estat molt
constructiva."

Mental i Fundació Privada Santa Teresa. A més, hem
incorporat un nou grup que ha fet l'estada al Viver
d'Argentona durant el mes de juny.

Les obres s'han exposat al Museu Comarcal de Manresa.
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PARTICIPANT
EDICIÓ 2017
ELS TRES TURONS

DE L'OMBRA A
LA LLUM
OCTUBRE - DESEMBRE 2017

V EDICIÓ

Foto: Pep Herrero

TALLER DE FOTOGRAFIA PER A
L'EMPODERAMENT
A CÀRREC DE VENTURA CAMACHO
Enguany, el taller ha comptat amb una quinzena de
participants i s'ha dut a terme a l'Espai Català-Roca.

·

A més, hem produït una exposició en col laboració amb
Photogenic Festival, que ha estat itinerant durant quatre
mesos, amb parada a l'Intercanviador del metro de
Diagonal, Casa Elizalde, el Foyer del Liceu, l'Espai Plana
de l'Om de Manresa i la mateixa Fundació Setba. La
vigília del 25N organitzem un photocall a TMB pel que
passen prop de 200 persones.

"El que
més m'ha
FOCUS
ON
agradat
estat
THIShaISSUE
treballar les
emocions
i conèixer
VETERANS'
ADVICE
TO NEWBIES
a dones
en la meva
mateixa situació.
He LICENSURE
descobertEXAM
la
PREPARATIONS
fotografia com a
forma
d’expressió."
TIPS
FOR NEW
TEACHERS

PARTICIPANT
EDICIÓ 2017

ONLINE RESOURCES
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PROJECTES
QUE SUMEN +
Exposicions i activitats realitzades
en col·laboració amb institucions i entitats externes

TEIXINT SINERGIES
Jo també sóc del barri

2 - 17 MARÇ 2017

PER ARRIBAR MÉS LLUNY
Bona part de la tasca que realitza Setba té lloc fora

Paraules de dona

de la seu institucional de plaça Reial. A més dels

8 MARÇ 2017

projectes artístics, treballem en xarxa amb
institucions i entitats per poder arribar més lluny.

Setba amb el Maria Canals

7 ABRIL 2017

Entre altres activitats, Setba Eixample ha comptat,

Entre el somni i la realitat

enguany, amb dues exposicions d'entitats externes i

1 - 21 JULIOL 2017

al Viver d'Argentona hi hem organitzat una jornada
d'activitats per recaptar fons per a La Marató de

Jornada solidària Marató TV3

17 DESEMBRE 2017

·

TV3 i hem col laborat amb La Reial i el Concurs de
piano Maria Canals.
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JO TAMBÉ SÓC DEL BARRI
DIVENDRES 4 DE MARÇ DE 2017
Jo també sóc del barri és un projecte impulsat per l’artista Alter Krapp i la Fundació
Autònoma Solidària, que vol donar a conèixer el treball de menors i joves interns

PARAULES DE DONA
DIMECRES 8 DE MARÇ DE 2017
En el marc del Dia de la dona, La Reial, el Consorci per a la Normalització Lingüística i
la Fundació Setba organitzen un recital amb fragments d'obres d’escriptores catalanes.

SETBA AMB EL MARIA CANALS
DIVENDRES 7 D’ABRIL DE 2017
La Fundació Setba organitza una intervenció pictòrica sobre un piano, amb l'artista Philip
Stanton, i un recital d'òpera amb la soprano Beatriz Jiménez i el tenor Albert Deprius.

ENTRE EL SOMNI I LA REALITAT
DE L’11 AL 21 DE JULIOL DE 2017
Setba Eixample acull una mostra pictòrica dels usuaris de l’Associació Ressorgir.

JORNADA SOLIDÀRIA MARATÓ TV3
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017
El diumenge 17 de desembre, la Fundació Setba i El Viver d’Argentona organitzen una
jornada d’activitats per recollir fons per a la Marató de TV3. Es recapten més de 2500
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DES DELS
BALCONS
Abast i repercussió
del projecte de Fundació Setba

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

302.000 €

170

PRESSUPOST GESTIONAT

BENEFICIARIS DIRECTES

1.300

3.754

127

VISITANTS

SEGUIDORS XARXES

APARICIONS MITJANS
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BALANÇ DE SITUACIÓ
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DISTRIBUCIÓ DESPESES 2017

Externs
5%

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2017

Ajuts
2%
Compres
1%

Vendes
5%

Vendes
5%

Explotació
32%

Personal
60%

Donacions
95%
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Donacions
95%
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LA FUNDACIÓ ALS MITJANS
Informatiu

TV3

Informatiu

Informatiu

Betevé

Tria 33

Betevé

Betevé

07.04.17

16.04.17

09.05.17

28.05.17

Tot és comèdia

Àrtic

Soroll Barcelona

L'informatiu

La SER

Betevé

La SER

TVE

03.06.17

17.10.17

21.11.17

24.11.17

Àrtic

Ràdio Argentona

Mans

Quan arribin els marcians

Betevé

13.12.17

Catalunya Ràdio

TV3

17.12.17

30.12.17

27.11.17
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La Vanguardia
07.05.17
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ABC Cultural
03.06.17
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La Vanguardia
12.06.17
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La Vanguardia
25.09.17
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Tendències
28.09.17
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Tendències
28.09.17
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Interiores
28.10.17
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ARA
25.11.17
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ARA
25.11.17
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El Periódico
18.12.17
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