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FUNDACIÓ
SETBA
Cultura amb valor social

Carta del president
Un dia de fa més de deu anys vam presentar el nostre projecte a una institució
cultural de prestigi de Barcelona. L’equip que ens va atendre no ens coneixia,
perquè Setba acabava de néixer com a fundació.
L’esforç, la professionalitat, l’entusiasme i el rigor són els ingredients que
situen els projectes i les institucions als mapes.
Deu anys després, la Fundació Setba és una entitat de referència a Barcelona. I ho és perquè tot el que fem ho fem amb compromís, gràcies a un equip
cohesionat i que afronta amb il·lusió la seva feina.
El 2018 hem fet un gran salt cap endavant. Ara la Fundació Setba treballa
principalment fora, ha traspassat els seus envans per estar molt més en contacte amb les persones.
I parlant de murs, aquest any hem entrat a Can Llupià, un centre de justícia
juvenil de la Generalitat de Catalunya. Hem treballat amb els nois i noies interns
i hem aconseguit que traspués la seva força creativa. També, amb els mil caps
que conformen la gran escultura ideada per Marcel·lí Antúnez, hem donat a
conèixer el treball col·lectiu de persones amb trastorns mentals i alumnes de
diverses escoles d’art.
Aquest any hem sortit fora, però molt més enllà del que podríem haver imaginat. Hem creat la Fundación Setba-Chile, un projecte nou i il·lusionant que
suposa un gran repte per a tot l’equip. Setba-Chile seguirà tenint l’art i la cultura
com a eines vertebradores dels seus projectes i iniciarà l’activitat el 2019.
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NOVA
DÈCADA

art / social / persona
integració / cohesió / excel·lència
cultura / professionalitat

NOUS
HORITZONS

LA FUNDACIó

PATRONAT

La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de lucre que centra
la seva activitat a generar espais d'inclusió social a través de la cultura.
Ideem projectes artístics adreçats a col·lectius en risc d’exclusió
social. Tenim la convicció que la suma d’esforços i les sinergies ens
ajuden a arribar més lluny, per això treballem en estreta col·laboració
amb entitats públiques i privades.
El 2017 la Fundació Setba va complir deu anys, i aquesta efemèride
va marcar un canvi de rumb.
L’espai expositiu de la plaça Reial ha tancat al públic, i ho ha fet per
sortir fora, per portar les exposicions a altres espais i arribar a un
públic més ampli. Aquest canvi també rau en la voluntat de reforçar els
projectes socials de la fundació, aquells que tenen com a beneficiaris
els col·lectius més vulnerables.
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PROJECTES
2018

TRASPASSANT MURS
06 Revolupià
Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari.

Idea i coordina l'acció pictòrica a Can Llupià.

Pàg. 23

EL BALCÓ DE LES ARTS
Més feliç
01 L'etiqueta
02 Exposició
03 Calendari
solidari 2019
Anna Boadas, periodista.

Presenta l'l ’acte de lliurament de
premis al CaixaForum de Barcelona.

L’ART IRREDUCTIBLE
La Model 07 Nau Gaudí 08
Mery Cuesta, crítica d'art, docent i dibuixant.

Comissaria la primera gran exposició de la
Fundació Setba en un espai extern.

Pàg. 27

Pàg. 9

NATURA ÉS CULTURA
Exposició
"Obrint camins" 04

Milcaps
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Pàg. 30

Eudald Vilaseca, alcalde d'Avinyó.

LA MEMÒRIA DE LA PLAÇA

Dona suport a la intervenció artística al bosc, en el
marc d'un projecte de recuperació molt més ampli.

10 Arxiu online

Pàg. 15

Patrícia Radovic, gerent de l'Associació La Reial.
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Maria Espeus, fotògrafa.

Encapçala la primera exposició fruit
del projecte, amb cinc dones més.

Pàg. 19

Pàg. 33

LA PLAÇA DIBUIXA

11 Exposició
Santi Sallés, il·lustrador.

Representa l’Associació Urban Sketchers BCN,
que col·labora a dinamitzar la jornada.

Pàg. 37
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DE L’OMBRA A LA LLUM
05 Exposició
en ruta

Col·labora en el projecte d'arxiu i en les activitats
de dinamització de la plaça.
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EL BALCÓ
DE LES ARTS
Certamen artístic i de disseny

El Balcó de les Arts és un projecte que busca potenciar les dots artístiques de persones amb discapacitat intel·lectual i incentivar aquest
col·lectiu a treballar en el terreny de les arts plàstiques.
Aquest any hem batut un nou rècord de participació amb 727 obres
de 58 entitats diferents. Un èxit més per al certamen.
El Premi de Disseny Bardinet ha estat atorgat a l’artista Claudia Simón. El Premi Artístic l’han guanyat Yolanda Marco, Josep M. Teixidó i
Alicia Merino.
Enguany el lliurament de premis ha tingut com a conductora de l’acte la
periodista Ana Boadas, que s’hi ha volgut implicar per la vessant social
del projecte i perquè considera que “els periodistes tenim l’obligació
d’implicar-nos en temes socials, en projectes d’aquest tipus, sigui la causa que sigui. Els personatges públics, famosos, haurien de bolcar-s’hi
més, ja que al final són un exemple per a la societat i, de fet, això és una
responsabilitat de tots nosaltres.”
Any d’inici:

Cost projecte:

2011
Apadrina el projecte:
Edició:

29.000 €

Memòria d’activitats

Col·lectiu:
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727

Ana Boadas, periodista

VIII

Persones amb discapacitat
intel·lectual i del
desenvolupament
Patrocinadors:

Participants:

Obra social “la Caixa”
i Bardinet

Col·laboradors:

Art MIR, DINCAT,
FC Barcelona,
CaixaForum Barcelona,
La Casa de Carlota
i Reial Cercle Artístic
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Segon premi:
Josep M.
Teixidó
ACUDAM
Happy Zebra
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02
Exposició

Claudia Simón
CAVIGA
Feliz
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29
Visites

366

Planta baixa del
Palau Pignatelli del
Reial Cercle Artístic

L'etiqueta
Més feliç

10

Obres exposades

Aquest 2018 l’obra Feliz de l’artista Claudia Simón, guanyadora del Premi de Disseny, s’ha convertit en l’etiqueta d’un
dels vins de Bardinet. El seu nom, Més feliç.
El projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb La Casa
de Carlota, "un estudi de disseny en el qual treballen creatius i dissenyadors professionals, il·lustradors, estudiants
d'escoles de disseny, creatius amb autisme i síndrome de
Down, una holandesa i un parell de vegetarians", en les seves
pròpies paraules.
El dimecres 21 de març de 2018, coincidint amb el Dia
Internacional de la Síndrome de Down, l’ONU va convidar
La Casa de Carlota a participar en una
conferència per explicar el model de
El vi Més feliç
treball i innovació creativa de l’estudi.

està a la venda
a totes les botigues
Vinalium.
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Un any més, el Reial Cercle Artístic de Barcelona ens ha obert les portes per poder exposar-hi les obres guanyadores del certamen al mes
de juliol. A més, enguany ho hem pogut fer al nou espai expositiu que
l’entitat ha obert a la planta baixa del Palau Pignatelli.
Han estat una vintena les obres seleccionades per a l’exposició,
entre les quals hi ha les tres guanyadores del Premi Artístic i la guanyadora del Premi de Disseny.
Durant la setmana que l’exposició ha estat oberta al públic, ha rebut
366 visites.
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Tercer premi:

Alicia Merino
FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ
Mi pie en verano

03
Calendari
solidari 2019
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Preu calendari

5€

Beneficis
íntegrament
per a les entitats

Primer premi:

Yolanda Marco
FUNDACIÓ ESTIMIA
La lluvia

El disseny del calendari
s'ha fet durant el mes
d'octubre de 2018.

Fundació Setba 2018
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Els tres guanyadors del Premi Artístic han dissenyat, un
cop més amb La Casa de Carlota, un calendari solidari
amb les dotze obres finalistes.
La seva proposta ha passat per crear, un per
un, els números de cada mes d’acord amb la
imatge que l’acompanya. Un treball de filigrana amb un resultat molt acurat.
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NATURA
ÉS CULTURA
Respir artístic a la natura

Des de l’any 2012, la Fundació Setba organitza aquest projecte que
apropa l’art i la natura a persones que conviuen amb trastorns mentals.
Durant el mes de setembre, tres grups de deu persones cadascun
passen una setmana a la residència d’artistes Cal Gras (Avinyó) realitzant
tallers artístics a la natura i reforçant els beneficis de la convivència.
Un respir per a ells i per a les seves famílies.
L’objectiu és crear una o diverses obres artístiques que acabaran
formant part d’una exposició. Enguany la intervenció ha estat directament sobre el terreny, al bosc de la Torre dels Soldats. Cadascun
dels participants ha pintat un arbre, amb pigments no invasius que es
degraden amb el temps i no suposen cap perjudici per als arbres. El
procés de treball i el resultat final han estat retratats per l’artista i fotògraf Oriol Segon Torra, i s’ha exposat al museu Comarcal de Manresa.

2012
Apadrina el projecte:
Edició:

Cost projecte:

41.000 €

Foto: Oriol Segon Torra
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Col·lectiu:
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30

Eudald Vilaseca, alcalde d'Avinyó

VII

Persones que conviuen
amb trastorns mentals
Patrocinadors:

Participants:

Obra social “la Caixa”
i Diputació de Barcelona

Col·laboradors:

Ajuntament d’Avinyó,
Museu Comarcal de Manresa,
Cal Gras i Xocolates Torras
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Any d’inici:
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Hi han participat
usuaris d'AREP,
Salut Mental Catalunya
Anoia i Ràdio Nikosia.

04

Fotos: Oriol Segon Torra
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Del 20 d’octubre al 18 de novembre, el Museu Comarcal de Manresa ha
acollit l’exposició "Obrint camins", una mostra que explica el treball realitzat pels participants del projecte "Natura és Cultura". Amb fotografies
d’Oriol Segon Torra, esbossos, el making
off de l’acció pictòrica i una instal·lació, l’exposició s’ha emmarcat en el Dia Mundial de
Aquest camí pintat s’unirà
la Salut Mental i ha coincidit amb Manresa
als altres dos atractius del
com a Capital de la Cultural Catalana.

bosc, la Torre dels Soldats
i el camí ramader.

Fundació Setba
Setba 2018
2018

Memòria d’activitats

Exposició
"Obrint camins"

17

DE L’OMBRA
A LA LLUM
Taller de fotografia i paraula

El projecte "De l'ombra a la llum" va néixer com un taller artístic pensat
per a víctimes de violència masclista. Des de l’any 2015, aquest taller
gira a l'entorn de la fotografia i l’imparteix l’educador social i coach
Ventura Camacho. L’objectiu és treballar l’apoderament a través de
la mirada fotogràfica.
La d’aquest any és la primera edició que culmina amb un projecte expositiu apadrinat per una fotògrafa de renom. Maria Espeus (Premi Nacional
de Cultura 2017 del CoNCA) pren les regnes de l’exposició "De l’ombra
a la llum", que s’inaugura el novembre de 2017 i itinera durant tot el 2018
per diversos espais de Barcelona i Catalunya.
Aquesta mostra compta amb 15 retrats realitzats per Espeus i 15 fotografies fetes per cinc de les participants de l’edició 2017 del taller: Núria
Casasús, Sylvia CR, Lia Mestre, Maribel Palma i Mercè Valls.

Any d’inici:

Cost projecte:

28.500 €

2013
Edició:

Maria Espeus, fotògrafa

VI
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Foto: Maria Espeus
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Col·lectiu:

Dones que han patit
violència masclista
Patrocinadors:

20

Obra social “la Caixa”

Col·laboradors:

Ajuntament de Barcelona,
Photogenic Festival,
DOCfield, TMB Fundació,
Olympus, EGM i Casanova Foto

Fundació Setba 2018

Apadrina el projecte:

Participants:

19

05

FOYER DEL LICEU
Romeo et Juliette

Exposició
en ruta

ESPAI PLANA DE L’OM

Del 14 de febrer al 4 de març de 2018

( Manresa )
Capital de la Cultura
Catalana 2018
Del 8 al 18 de març de 2018

PHOTOCALL CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
En el marc del Dia Internacional contra la
Violència Masclista i fruit de la col·laboració
amb TMB i Photogenic Festival, el 26 de
novembre s’instal·la un set fotogràfic a
l’estació de metro de plaça Universitat
per convidar els ciutadans a donar la
cara i denunciar la violència de gènere.
Més de 200 persones hi participen,
fotografiant-se i escrivint missatges
de suport i coratge.

LA CASA
ELIZALDE
Off Elizalde

20

TMB

UNIVERSITAT
DE BARCELONA

VII edició Tria la teva causa

Festival DOCfield Barcelona 2018

Del 6 de novembre de 2017
al 31 de gener de 2018

Del 8 de novembre
al 19 de desembre de 2018

Fundació Setba 2018
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Foto: Pep Herrero

Foto: DOCfield Copyright EGM

Foto: Carlos Pericás

Del 21 de novembre
al 22 de desembre
de 2017
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TRASPASSANT
MURS
Intervenció plàstica sobre el mur
d'un centre de menors
El 2018 la Fundació Setba inaugura un nou projecte artístic, adreçat a
joves interns d’un centre de justícia juvenil.
Can Llupià té una capacitat màxima de 120 interns. És un centre
coordinat per la Generalitat de Catalunya des del qual es realitza un
acompanyament personalitzat en la formació dels nois i noies que
s’hi troben.
Aquesta primera edició de "Traspassant Murs" està liderada per
Marcel·lí Antúnez, artista, performer i cofundador de La Fura dels Baus.
L’activitat consisteix a pintar el mur intern que envolta el centre. Té
una durada de quatre setmanes i compta amb la participació d’una
cinquantena de joves.
La voluntat d’aquesta iniciativa és apropar l’art a aquest col·lectiu, crear complicitats en el grup i fer visible la realitat de l'interior
d’aquest tipus de centres, sovint desconeguda.

Any d’inici:

Cost projecte:

30.000 €

2018

22

Foto: Roger Lapuente
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Edició:

Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari

I

Col·lectiu:

50

Menors d’edat interns
de centres de justícia
juvenil de Catalunya

Col·laboradors:

Departament de Justícia
i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Fundació Setba 2018

Apadrina el projecte:

Participants:
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06
Revolupià
El subtítol de la iniciativa és Revolupià, un acrònim format per les paraules: revolució i (Can) Llupià. La narrativa planteja el pas des de la reclusió
fins a arribar a la sortida, al món exterior, passant per la maduració i el
creixement personal dels "ocells".
En aquesta primera edició es pinten
20 metres del mur, iniciant així una acció
El treball sobre el mur
artística que es vol repetir cada any amb
de Can Llupià dura
nous joves interns, creant una obra d’art
quatre setmanes
plural i participativa.

i hi participen una
cinquantena de joves.

Memòria d’activitats
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Fotos: Roger Lapuente
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L’ART
IRREDUCTIBLE
Redefinim el concepte art brut

Jaume Lores
Col·lecció MAB
Autoretrat

El gener del 2016 s'inaugurava, a la Nau Gaudí de Mataró i a l'espai Setba Eixample de Barcelona, l’exposició "Art Brut", una selecció dels fons
de les dues institucions, així com del fons del Museu d’Art Brut de Sant
Pere Claver i part de les col·leccions dels psiquiatres Ramon Sarró i Jordi
Obiols. L’èxit de visites i l’interès suscitat varen impulsar les entitats organitzadores a projectar aquesta nova exposició amb una tesi molt clara:
redefinir el concepte art brut.
Comissariada per Mery Cuesta, crítica d’art, docent i dibuixant, l'exposició té dos emplaçaments: La Model de Barcelona i la Nau Gaudí de
Mataró. De fet, aquesta és la primera exposició que acull l’antiga presó
i ho fa en un estat idoni, en paraules de la comissària, perquè encara no
s’hi ha intervingut i les parets, el mobiliari, les portes… es conserven tal
com les van deixar els darrers presos, l’estiu del 2017. Un marc ideal per
parlar de creació asilar.

Visites:

22.651
Del 13 de novembre de 2018
al 17 de febrer de 2019
Memòria d’activitats

Comissariat:
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Mery Cuesta

Organització i producció:

ICUB

Coordinació projecte:

Fundació Setba

Amb la col·laboració de:

Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Mataró,
Fundació Carmen i Lluís
Bassat, Fundació Sant Pere
Claver i Fundació Setba

Fundació Setba 2018

Dates:

27

07
La Model

Un marc idoni per
parlar de creació ailar.

08
Nau
Gaudí
Paral·lelament a la mostra es programen una sèrie d’activitats al
voltant de la creació asilar i el col·
leccionisme outsider, i es realitzen
visites guiades gratuïtes tant a La
Model com a la Nau Gaudí.

Jean Budz
Col·lecció Bassat
Sortie non indiquée, 1975

Fotos: Fotogasull
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Amb obres de les col·leccions de "la Caixa"
Art Contemporani, mAB, Associació Josefa Tolrà,
Col·lecció Bassat i dels fons privats
dels psiquiatres Ramon Sarró i Joan Obiols.

Fundació Setba 2018
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Fotos: Fotogasull
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09
Milcaps
Milcaps és una escultura pública col·laborativa i efímera realitzada per
l’artista Marcel·lí Antúnez amb els usuaris de diverses entitats de l’àmbit
de la salut mental: AlterArte, l’Hospital de Mataró i Les Corts Centre d’Higiene Mental. Així mateix, també hi han intervingut alumnes de la Llotja
de Barcelona i alumnes de batxillerat artístic dels instituts Puig i Cadafalch, Santa Anna i Satorras de Mataró.
El monument està realitzat amb materials lleugers, com ara fusta i ampolles
En el marc de l’exposició
de plàstic reciclades, i, com el mateix títol
"L’art irreductible",
indica, es compon d’una gran quantitat
al pati central de La Model
de caps. Cada col·laborador ha treballat
aquests retrats sota una consigna autohi exposem Milcaps.
biogràfica, afegint-hi frases relatives a la
seva situació i vivències diàries.
Milcaps forma part d’una sèrie de monuments públics efímers de
construcció popular que l’artista Marcel·lí Antúnez treballa des del 2014.

Fotos: Carles Rodríguez

34.000 €
Edició:

Única

Col·lectiu:

Memòria d’activitats

Projecte participatiu
amb usuaris de centres
de salut mental i estudiants

149

Col·laboradors:

AlterArte, Hospital de
Mataró, Les Corts Centre
d’Higiene Mental, Facultat
de Belles Arts, La Llotja,
i Instituts Puig
i Cadafalch, Santa Anna
i Satorras de Mataró
Patrocinadors:

Ajuntament de Mataró
Foto: Carles Rodríguez
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Participants:

Fundació Setba 2018

Cost projecte:
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LA MEMÒRIA
DE LA PLAÇA
Projecte d'arxiu sobre la plaça Reial

Hi ha dos projectes que se centren en la plaça Reial, on es troba la seu
de la Fundació Setba. Tots dos volen reivindicar la importància de la
plaça en el conjunt de la ciutat i recuperar-la per als barcelonins. El
més veterà és "La memòria de la plaça", una iniciativa per preservar
la història d’aquest espai emblemàtic i els establiments que l’han
configurat a través del temps.
El 2012 la Fundació Setba va iniciar un projecte expositiu en homenatge a la plaça, i des d’aleshores ha fet sis exposicions dedicades a diferents locals o personatges emblemàtics relacionats amb
aquest espai.
Ara, tota la informació recollida a través de les exposicions forma
part d’una pàgina web: lamemoriadelaplaca.cat.

Any d’inici:

32

Impulsat per:

Fundació Setba
Coorganitzat amb:

Generalitat de Catalunya

Col·laboradors:

Associació d'Amics
i Comerciants de la Plaça Reial
i Ajuntament de Barcelona

Fundació Setba 2018
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2012
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10
Arxiu online
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Fundació Setba 2018

L’any 2018 veu la llum el web lamemoriadelaplaca.cat, un espai
virtual on tot el material que la Fundació Setba ha anat recollint
aquests anys (fotos; documentació; testimonis de veïns, historiadors i comerciants…) es posa a l’abast de tothom.
Aquest arxiu ha estat possible gràcies a la col·laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La
voluntat de la Fundació Setba
és que any rere any el projecte
creixi, amb la incorporació de
fotografies i documents de diferents locals i que la mateixa
ciutadania s’hi impliqui de manera activa i ajudi a nodrir-lo.

Posem a l’abast de tothom
fotos; documentació;
testimonis de veïns,
historiadors, comerciants…
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LA PLAÇA
DIBUIXA
Una jornada per reivindicar la plaça,
armats amb llapis i paper
L’any 2014, Setba va organitzar per primer cop aquesta activitat gratuïta,
pensada per a tots els públics, per "recuperar" la plaça Reial armats amb
llapis i paper. L’èxit de la convocatòria va fer que l’activitat es convertís
en una cita anual.
A mitjan maig, aprofitant el bon temps, la Fundació Setba convoca
professionals, aficionats, estudiants i amateurs a venir un dissabte per
dibuixar la plaça Reial des d’espais que normalment estan tancats al
públic, terrats, balcons…
Tots els participants reben un lot de material i l'acreditació per poder
accedir als espais oberts. Hi ha una carpa per als més petits i la jornada
s'amenitza amb música en viu.

Any d’inici:

Participants:

2015
Edició:

IV

Memòria d’activitats

Col·laboradors:

36

Santi Sallés, il·lustrador

Associació d'Amics i
Comerciants de la Plaça Reial,
Barna Art, Biblioteca
Gòtic-Andreu Nin
i Royal Talens

Escoles convidades:

Eina Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona,
Elisava Escola Universitària
de Disseny i enginyeria de
Barcelona, i Escola Massana
Patrocinadors:

Ajuntament de Barcelona
i Fundació Banc Sabadell

Fundació Setba 2018

Apadrina el projecte:

270

37

11
Premi color: Raúl Deamo

Exposició
En el marc d’aquesta jornada, organitzem un concurs amb dos premis que guanyen Máximo Nicolás
Pacheco i Raúl Deamo. Una selecció de les millors
obres, incloses aquestes dues,
s’exposa a la Biblioteca GòL’entrega de premis
tic-Andreu Nin entre el 30 de
maig i el 30 de juny del 2018.
es fa a la mateixa

biblioteca el dijous
7 de juny.

Memòria d’activitats

Fundació Setba 2018

Premi blanc i negre: Máximo Nicolás Pacheco
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LA FUNDACIÓ
EN XIFRES

Beneficiaris projectes socials 2018
Natura
és Cultura

El Balcó
de les Arts

22 %

24 %

Cost projectes 2018
El Balcó
de les Arts

16 %

Natura
és Cultura

23 %

De l’ombra
a la llum

15 %

Traspassant
murs

39 %
Altres

17%

(31 DES.)
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Traspassant
murs

40

SEGUIDORS
XX. SS.

18 %

791

2.236 1.132
Fundació Setba 2018

26 %

De l’ombra
a la llum
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Constitució
Fundació Setba

Balanç de situació
Actiu

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material

Instal·lacions tècniques i altres
immobilitzats materials
Altres immobilitzats materials

ACTIU CORRENT
Deutors comercials
i altres comptes per cobrar

Passiu

53.746
4.978
48.768
8.430

40.338

1.102.714
72.008

Inversions financeres a curt termini

651.917

Efectiu i altres actius líquids equivalents

378.789

TOTAL ACTIU

1.156.460

PATRIMONI NET
Fons propis

Dotació fundacional / Fons social
Excedents d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici

Subvencions, donacions i llegats rebuts

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Creditors comercials
i altres comptes per pagar

TOTAL PASSIU

1.137.835
1.136.595
650.000
511.501

-24.905
1.240

18.625
565
18.060

1.156.460

Ingressos de la pròpia activitat
Vendes i prestació de serveis
Subvencions, donacions i llegats

269.092
4.032
265.060

Despeses per a ajudes i altres

-41.750

Aprovisionaments

Altres ingressos de l'activitat
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials

Memòria d’activitats

Altres despeses de l'activitat
Serveis exteriors
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
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Ingressos financers

Despeses financeres

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

RESULTAT DE L'EXERCICI

Natura és Cultura
La memòria de la plaça

De l’ombra a la llum

Compte de pèrdues i guanys

Altres ingressos

El Balcó de les Arts

248

-33.624
280

-142.845
-109.621
-33.223
-64.569
-61.603
-374
-2.592
1.008
-326

-12.420

-24.905

La plaça dibuixa

Traspassant murs

2018
Memòria d’activitats			

Cultura
amb
valor social

Plaça Reial 10, 1-2
08002 Barcelona
Tel. 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org

