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CARTA DEL
PRESIDENT
El 2020 ha estat un any que cap de nosaltres oblidarà: pandèmia, confinament,
tancament d’establiments, canvis d’hàbits, teletreball, aïllament i soledat. Ha estat
complicat i ho hauria estat molt més sense la cultura, que, un cop més, ens ha salvat.
La Fundació va haver de suspendre projectes com ara “De l’ombra a la llum” i ajornar-ne
d’altres com “Traspassant murs”. Però també n’ha encetat de nous, com el projecte de
fotografia participativa “Traspassant l’objectiu”, amb les dones de Brians 1. De nou, la
col·laboració i el suport del Departament de Justícia han estat fonamentals, i estem
molt agraïts per la confiança que han dipositat en el nostre equip i en la directora
artística Marta Fàbregas.
La nostra missió és contribuir a la transformació de la societat a través de la cultura
i donar eines a persones en risc d’exclusió perquè puguin expressar-se. És per això
que ens sentim orgullosos de la feina feta, especialment quan una de les participants
ens va dir, en acabar el projecte, que “hoy creo en mis alas”. Perquè molts projectes
d’aquest tipus funcionen sobre el paper, però no tots arriben a les persones.
A banda de les institucions, any rere any hem anat involucrant empreses privades
en els nostres projectes. Des d’aquestes línies vull agrair especialment a Panasonic,
a Marc Martí, a Pinturas Lepanto i a Barna-Art el seu suport, que ens hagin ajudat a
difondre’ls i que els hagin viscut des de la primera línia.
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Malgrat tot, el 2020 també ens ha deixat bones notícies, com la posada en marxa del
primer projecte de la Fundación Setba Chile: “Los colores de mi alma”, un certamen
de pintura per a artistes amb discapacitat, a imatge i semblança del "Premi Setba".
En els propers anys, volem establir connexions entre les dues seus de la Fundació
per intercanviar experiències i projectes, perquè estem convençuts que l’art és un
llenguatge universal que arriba a tothom. I, com deia el poeta xilè Pablo Neruda: “Podrán
cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera”.
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Darío Olaortua
President
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LA FUNDACIÓ
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.
Idea projectes artístics adreçats a col·lectius en risc d'exclusió social. Té la convicció
que la suma d'esforços i les sinergies ajuden a arribar més lluny, per això treballen
en estreta col·laboració amb entitats públiques i privades.

2009

Constitució
Fundació SetbA

2011

PREMI SETBA

2012

natura és cultura
la memòria de la plaça

2013

de l'ombra a la llum

2015

la plaça dibuixa

2018

traspassant murs

2020

traspassant L'OBJECTIU
mAGISTRALS

MISSIÓ
Apropar l’art a col·lectius en risc d'exclusió social i mostrar la seva realitat a través
de la cultura i les seves múltiples expressions.

VISIÓ
Promoure una societat més justa i inclusiva, mitjançant manifestacions artístiques
que ajudin a vertebrar i cohesionar el seu teixit social.

VALORS
Creure en la cultura com a eina de cohesió social i apostar per la capacitat
integradora de l'art, que es converteix en el seu vehicle de transformació. Col·laborar
amb moltes entitats per poder desenvolupar la seva tasca amb la convicció que la
suma d'esforços i les sinergies ajuden a arribar més lluny.
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EQUIP DE GESTIÓ

Darío Olaortua Rumeu
President

Joan Rodés
Secretari

Mariola Foix
Gerent
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Vicepresidenta

Josep Félix Bentz
Maite González

Cristina Sampere
Directora

Arantxa Olaortua

Maria Budó
Responsable de projectes

Mariola Foix
Vicepresidenta
executiva

Miquel Lerin Vilardell
Anna Rosa i Congost
Vocals

Rosor Foret
Laia Higuera
Responsables de
comunicació
Juli Moreno
Responsable
d’administració

PROJECTES
2020
Índex
01 TRASPASSANT L'OBJECTIU

04 TRASPASSANT MURS

Projecte de retrat fotogràfic per a internes del Centre
Penitenciari de Brians 1.

Projecte artístic comunitari en un centre educatiu de
justícia juvenil.

Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari i fundador de la
Fura dels Baus.

Marta Fàbregas, fotògrafa, artista i activista.
Pàg. 10

02 EL BALCÓ DE LES ARTS PREMI SETBA
Certamen artístic i de disseny per a artistes amb
discapacitats intel·lectuals.
Gerard Pujol, guanyador premi artístic.
Pàg. 20

Pàg. 44

05 DE L’OMBRA A LA LLUM
Projecte de fotografia i paraula, adreçat a dones que
han patit violència masclista.

Ventura Camacho, educador social i coach.

Marta Fàbregas, fotògrafa, artista i activista.
Pàg. 56

03 NATURA ÉS CULTURA
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Quim Moya, artista i gestor cultural.
Josep Serra, artista i professor.
Pàg. 34
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Projecte artístic comunitari a la natura, adreçat a persones
que conviuen amb trastorns mentals.
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01 TRASPASSANT

L'OBJECTIU

Nou projecte de retrat fotogràfic
"Traspassant l’objectiu" és un projecte de mediació artística en el qual
es treballa la fotografia com a eina de creació. El programa està dirigit a
dones privades de llibertat, sota la direcció de la fotògrafa i activista
Marta Fàbregas.
L’objectiu és contribuir a l’apoderament de les internes, incidint en el
paper de “muses inspiradores” que tenen cadascuna d’elles.
Durant el 2020 se'n van realitzar dues edicions al Centre Penitenciari
Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires. Durant les sessions del projecte,
les internes van rebre nocions bàsiques de fotografia, participar en una
sessió de fotos professional, treballar la tècnica del retrat entre elles i
posar davant la càmera de Fàbregas.
Cost projecte:

Participants edició I:

2020 41.000 € 16
Direcció artística:

Del 27 de gener al 19 de febrer de 2020
Edició II:

Del 13 al 29 d'octubre de 2020

Foto: Marta Maza
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Marta Fàbregas, artista i activista

Edició I:
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Participants edició II:

Col·laboradors:

Casanova Foto

Institut d'Estudis Fotogràfics de
Catalunya

Col·lectiu:

La Fotogràfica

Patrocinadors:

Marc Martí

Institut Català de les Dones

Olympus

Dones privades de llibertat

Maquillatge Tutusaus

Departament de Justícia

Movistar+

Panasonic

Fundació Setba 2020

Any d’inici:
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Objectius
•
•
•
L'artista Marta Fàbregas preparant la participant del taller per al seu retrat

•
•
•

Foto: Marta Maza
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fotogràfic professional.

Proporcionar a les internes un nou llenguatge expressiu, la
fotografia, disciplina que no inclou el taller d’art de Brians 1.
Crear sinergies i complicitats entre les participants amb el
treball en equip.
Reflexionar sobre el paper actual de la dona, el feminisme
i la igualtat.
Contribuir a l’apoderament de les dones, incidint en el paper
de “muses inspiradores” que tenen cadascuna d’elles.
Adquirir coneixements sobre el funcionament de la càmera
i el retrat en la fotografia.
Participar en una sessió fotogràfica professional.
Visibilitzar la problemàtica de les dones internes a la presó.
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•

El retrat passat per la tècnica de la transfotografia de Marta Fàbregas.
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En la primera edició, l’acte de cloenda es va haver
d’ajornar a causa de la COVID-19 fins al setembre.
La cloenda de la segona es va fer el 24 de novembre,
coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència
Masclista, i va consistir en l’enganxada de les
fotografies fetes per les internes durant el taller.

Foto: Laura Solè

La cloenda:
enganxada
col·lectiva

Les sessions
formatives
Totes les sessions es van fer a l’antic especial, espai en el qual hi
havia hagut cel·les d’aïllament. Es va instal·lar un plató fotogràfic amb
focus i també es va aprofitar el pati per la llum natural.
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La Fundació Setba
ha fet una donació
d'una sèrie de
llibres de fotografia
per consultar a la
biblioteca del centre

A l’última classe es va fer una sessió professional de fotos amb la
col·laboració de Maquillatge Tutusaus, que es va fer càrrec de l’estilisme
i el maquillatge de les internes, retratades per Marta Fàbregas com
a muses d’aigua, terra i aire. En aquesta sessió, les participants van
haver d’escollir el seu propi retrat fet per una altra interna per a l’acció
final de l’enganxada al pati de la presó. Va ser un moment important, ja
que les participants van haver de posar-se d’acord amb quina fotografia
triar, en una decisió conjunta.

Es va comptar amb l’assistència d’alumnes de fotografia, les quals van ajudar les participants amb
les càmeres i van fer la documentació gràfica del projecte: en la primera edició, Marta Maza, alumna
del grau de Comunicació Audiovisual de Blanquerna, i, en la segona, Laura Solé, estudiant de l’IEFC.

En la segona edició vam comptar amb la col·laboració de la interna
Sofia Kyprisli, participant de la primera edició, i que va voler ajudar-nos
documentant el making-of de la jornada.

Durant les sessions, les internes també van rebre una sessió formativa sobre el funcionament de les
càmeres. En la primera edició es va comptar amb la participació de Roberto Alcaraz, de Casanova
Foto, i, en la segona, amb la d’Alex Real, de Panasonic.

Fundació Setba 2020
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El primer quar t d’hora, Mar ta
Fàbregas va lliurar els apunts del
dia i va explicar la teoria. Després,
les participants, en grups de dos, es
van fer retrats, intercanviant-se els
papers de model i fotògrafa. Cada
sessió va acabar amb una rotllana
on es demanava a cadascuna de les
dones el que havien sentit aquell dia.
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8è Concurs de Fotografia
de Centres Penitenciaris

Avaluació
A la cloenda de les sessions, i de la mateixa manera que en
altres projectes, la Fundació Setba va enviar un qüestionari a les
participants i a les professionals del centre. Aquestes enquestes
ajuden a detectar carències i tenen com a objectiu millorar el
projecte i avaluar-ne l’impacte.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i
el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada convoquen
un concurs de fotografia amb el tema “Lectura i presó”, en el qual
els interns i les internes poden participar en la modalitat individual
o col·lectiva.

La millor valoració la va rebre, en les dues edicions, la
conductora del taller, Marta Fàbregas, i les treballadores de
Brians ens van confirmar que les relacions entre les dones van
millorar des del projecte.

Des del taller es va animar les participants i finalment se'n van
presentar nou en modalitat individual i una en col·lectiva (grup de
dos). Una de les participants de la primera edició va quedar
finalista del concurs i la seva obra va ser exposada a la Model
de Barcelona.

Moltes de les participants van manifestar-nos la seva voluntat
de repetir l’experiència, malgrat que no va ser estat possible, ja
que vam voler donar cabuda a noves incorporacions. No obstant
això, hem mantingut el contacte amb participants que ja no són a
Brians, tot portant-los el material resultant del taller allà on fossin:
Wad-Ras, Barcelona o fins i tot el Brasil.

La directora de la Fundació Setba, Cristina Sampere, va formar
part del jurat del concurs, i l’empresa Olympus va donar una
càmera TG6 com a primer premi.
Foto de Camilla Mariana Oliveira per al concurs de
fotografia “Lectura i presó”.

Estem treballant per fer visible el projecte amb una proposta
expositiva per al 2021/ 2022 amb els retrats de Marta Fàbregas
i de les internes, en un espai a Barcelona fora del Centre
Penitenciari, amb l’objectiu de “traspassar” els murs de la presó i
mostrar la realitat d’aquestes dones, que són el 7 % de la població
reclusa a Catalunya.

Exposició Lectura i presó a la Model de Barcelona
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Vídeo de Leticia
Dolera per a les
internes
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L’activista, actriu i directora Leticia Dolera havia confirmat
la seva presència a la cloenda del dia 12 de març de
2020, que va haver d’ajornar-se a causa de la COVID-19.
Malgrat això, i gràcies també a la col·laboració de Movistar
Plus, les internes van poder veure la seva sèrie Vida
perfecta i enviar-li després preguntes, que la mateixa
Leticia va respondre per vídeo, creant, així, una proximitat
que les internes van agrair, molt especialment els dies de
confinament.

Foto: Laura Gálvez-Rhein
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Col·laboració amb
Leticia Dolera
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AMAND CALDERÓ
Entrevistem el secretari de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
Què representa per al Departament de Justícia col·laborar amb la Fundació Setba?
Significa reforçar les relacions amb les entitats socials. Treballar per la corresponsabilitat
en l’execució penal i obrir el sistema d’execució penal a la ciutadania, a la cultura, a l’art.
Per a nosaltres és important mostrar la diversitat social a les persones que es troben als
centres d’execució penal. Des del Departament treballem en la cerca de la cohesió social
a través de diverses eines. La Fundació Setba canalitza, mitjançant l’art, les veus, les
diferents sensibilitats i maneres d’expressar de les persones, i això genera acceptació de
la diferència i cohesió social.
Hem de ser inclusius, i ho hem de ser també
respecte als llenguatges, les cultures, l’art i, en
definitiva, sobre tot allò que impliqui una forma
d’expressar sentiments i voluntat de diàleg amb les
persones i allò que ens envolta. Això la Fundació
Setba ho sap fer molt bé.

"Hem assolit l’objectiu
d’apoderar les dones i ferles més lliures en la presa
de decisions"

Sabem que a Brians ja hi havia un taller d’art.
Com ha vist la incorporació de la fotografia com a eina d’expressió amb el projecte
“Traspassant l’objectiu”?
L’estímul d’un recurs exterior sempre ajuda a fer que les internes participin més activament.
Si, a més, es tracta d’una activitat com aquesta, atractiva i sensible a les necessitats de les
dones, que, a més, té un resultat visible, tangible, a curt termini, tenim la fórmula de l’èxit.

Crec que, d’alguna manera, a les anteriors preguntes he donat resposta implícita a aquesta
pregunta. Jo crec que qui realment canvia el món són les persones. L’art, la cultura, la
literatura i altres formes d’expressió són eines que les persones utilitzem per comunicar,
per explicar-nos, per traslladar als altres quina és la nostra visió de la societat en què
vivim, què és el que no ens agrada d’ella, com la volem canviar. L’art, la cultura, la música…
van més enllà de l’ocupació del lleure; són formes d’expressar identitat i sentiment de
pertinença. És evident, l’art i la cultura, en qualsevol de les seves formes d’expressió,
incideixen en el desenvolupament de les persones, i aquestes, des d’una construcció
col·lectiva, transformen la societat.

Fundació Setba 2020
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Creu que l’art i la cultura poden transformar la societat?

Entrevista completa:
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02 PREMI SETBA
Antic "El Balcó de les Arts"
Certamen artístic i de disseny
Primer projecte ideat i organitzat per la Fundació Setba i adreçat a artistes
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Actualment es tracta
del premi més ben dotat de l’Estat espanyol, que reuneix professionals del món
de l’art, alumnes de Belles Arts, entitats i fundacions amb un mateix objectiu:
detectar i reconèixer el talent d’aquests artistes.
Primer premi:

Gerard Pujol
Sant Tomàs - C.O.
Calldetenes
Bona nit

Aquest any, coincidint amb el desè aniversari, es decideix reanomenar el
projecte “El Balcó de les Arts” amb “Premi Setba”, identificant-lo molt
més, així, amb la Fundació i els seus objectius. S'hi van presentar 590 obres
procedents de 35 entitats diferents. Gerard Pujol, per l’obra Bona nit del Centre
Ocupacional Calldetenes, va ser el guanyador del premi de pintura, i José Maria
Escobar, del centre Asproseat – Centre Ocupacional 1981, el guanyador del
premi de disseny Bardinet.
Com a novetat i per incrementar el reconeixement artístic, el primer classificat
del premi de pintura va rebre un guardó dissenyat per la il·lustradora i
escultora Meritxell Duran.
El principal objectiu d’aquest projecte és continuar detectant i potenciant la
feina d’aquests artistes. És per això que, per al 2021, la Fundació Setba ha
posat en marxa un nou projecte de formació, que duu el nom de "Magistrals",
a càrrec de l'artista Jaime Súnico, adreçat als responsables dels tallers i als
seus usuaris.
Cost projecte:

Obres presentades:

2011 47.000 € 590
Memòria d’activitats

Direcció artística:
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La Casa de Carlota, estudi de disseny

Edició: X

Col·laboradors:

Artistes residents a Catalunya, majors
d’edat i en disposició del certificat de
discapacitat intel·lectual mínima del 33 %

Art MIR

Col·lectiu:

Patrocinadors:

Diputació de Barcelona
Capital Care
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Obres seleccionades:

Obra social "la Caixa"
Bardinet
Dincat

FC Barcelona
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Any d’inici:

La Casa de Carlota

Reial Cercle Artístic
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El jurat
Durant el procediment, es va aplicar un rigorós compliment
de les bases i una excel·lent selecció gràcies al jurat
professional que forma part del premi.
El 2020, els membres del jurat es van seleccionar segons
la categoria del certamen. En la categoria de disseny, que
es tracta en la selecció d’una obra que es converteix en
una etiqueta de vi, hi trobem Jean-Paul Bouyat, president
de Bardinet Espanya; Clara Antúnez, sommelier de La
Gastronòmica; Jordi Munt, director de compres de Vinalium;
Sergi Capell, de La Casa de Carlota, i Peret, dissenyador gràfic
i artista visual. I en la categoria artística hi ha Isabel Abad, de
la Fundació “la Caixa”; Josep Félix Bentz, president del Reial
Cercle Artístic; Mery Cuesta, comissària d’art; Josep Manuel
Jaurena, gerent d’Art Mir, i Cristina Sampere, directora de la
Fundació Setba.

El guardó
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•
•
•
•
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Premiar i posar en valor el talent dels artistes amb discapacitat intel·lectual
Incentivar-los a treballar en el terreny de les arts plàstiques
Visibilitzar la seva feina
Promoure'n la integració

Foto: La Casa de Carlota

Objectius

Els dibuixos de Meritxell Duran, artista de
reconegut prestigi, s’han publicat en els diaris
La Vanguardia, El País, El Periódico i el diari Ara,
entre d’altres; ha fet classes a l’Escola Eina,
l'Escola Massana, Elisava, l'European Institute
of Design i l'IDEP, i com a escultora ha exposat
les seves obres a la Sala Vinçon, la galeria d’art
Sombrerers, Iguapop i Berger Gallery.

Fundació Setba 2020

Com a novetat i per incrementar el
reconeixement artístic, el primer classificat del
premi de pintura va rebre un guardó dissenyat
per la il·lustradora i escultora Meritxell Duran.
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La Gala
Des de l’any 2015, l’acte de lliurament dels premis havia tingut lloc a l’auditori
de CaixaForum, però, excepcionalment, aquesta edició es va haver de fer al
CosmoCaixa per qüestions de programació. Davant la situació epidemiològica,
l’acte es va acabar celebrant el 7 de setembre i es van seguir les indicacions
i els protocols de seguretat de salut pública. A causa de la reducció de
l’aforament de l’acte a 90 persones, es va dirigir una retransmissió en directe
a través del nostre canal de YouTube. El vídeo va rebre 217 visualitzacions
en només una setmana.
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Vídeo de la gala
de l'entrega dels
Premis Setba:

Fundació Setba 2020

Fotografies: Carles Rodríguez
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Un any més, va presidir l’acte Valentí Farràs i hi van intervenir la directora de
Serveis Territorials Àngels Torras i, en vídeo, des de Xile, el president de la
Fundació Setba, Darío Olaortua. Va presentar l’acte la nostra responsable de
projectes, Maria Budó.
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Premi de disseny

Frontal

José Maria Escobar, del C.O. 1981-Asproseat, va ser
el guanyador del Premi de Disseny de 2020. Aquest
any, atesa l’excepcionalitat de la situació, la sessió
de treball creatiu a La Casa de Carlota per dissenyar
l’etiqueta d’un vi es va fer telemàticament a primers de
juny. A més, el guanyador va rebre una compensació
econòmica de 500 € de l’empresa Bardinet, una capsa
de pintures acríliques de l’empresa Art Mir i entrades
per al Museu del Futbol Club Barcelona.

1r premi: Gerard Pujol
Sant Tomàs - C.O. Calldetenes
Bona nit

2n premi: Víctor Lahoz
Asproseat - C.O. Calldetenes
Corteza de árbol

3r premi: Inma Barrios
Fundació Estimia
Múltiplo

Premi artístic
Gerard Pujol, del C.O. Calldetenes, va rebre el primer premi per la
seva obra Bona nit; el segon va ser per a Víctor Lahoz, del C.O. La
Marina d’Asproseat, per Corteza de árbol, i el tercer, per a Inma
Barrios, de la Fundació Estimia, per l’obra Múltiplo. Els premiats
van fer una sessió creativa a La Casa de Carlota, on van dissenyar
el calendari 2021 de la Fundació. Les seves entitats van rebre
respectivament 4.000 €, 1.800 € i 1.500 €.
Els premiats també van rebre una capsa de pintures acríliques de
l’empresa Art Mir i entrades per al Museu del Futbol Club Barcelona.
Un total de 17 artistes van quedar finalistes, els quals van rebre una
capsa d’aquarel·les de l’empresa Art Mir i entrades per al Museu
del Futbol Club Barcelona.

Un total d'11 artistes van quedar finalistes, els quals
van rebre una capsa de retoladors de l’empresa Art Mir
i entrades per al Museu del Futbol Club Barcelona.
Com a novetat, els vins de la Fundació Setba es poden
trobar a les cadenes de supermercats Bonpreu i
Esclat, així com a la cadena Vinalium.

LACRIMA BACCUS
PENEDÈS · 2019
ORGANIC WINE

El disseny del
calendari
es va fer
telemàticament
amb La Casa de
Carlota
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Preu calendari

5€

Beneficis
íntegrament
per a les entitats

Des de l’any 2013, editem un calendari amb finalitats solidàries amb les
12 obres finalistes del "Premi Setba". L'edició és de 1.300 exemplars,
100 per a cadascuna de les 12 entitats finalistes i 100 per a la Fundació
Setba. Cada obra finalista representa un mes de l’any, 12 obres, 12
mesos. El preu de venda al públic és de 5 € i els punts de venda són les
entitats i la Fundació Setba. Des del 2019, el format del calendari és de
taula, per tal de facilitar, així, la distribució entre les entitats, i, per tercer
cop, serà dissenyat pels tres artistes premiats en col·laboració amb
l’estudi La Casa de Carlota.

Fundació Setba 2020
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El calendari
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Foto: Palau Robert

"Magistrals":
el nou projecte
de formació del
"Premi Setba"
“Magistrals” neix per l’alta demanda en formació
artística per part de les entitats que treballen amb
discapacitat intel·lectual. És per això que, per al 2021,
la Fundació Setba ha posat en marxa un nou projecte de
formació, que duu el nom de "Magistrals", a càrrec de
l'artista Jaime Súnico, adreçat als responsables dels
tallers i als seus usuaris. A través d’unes càpsules de
vídeo, les entitats rebran formació plàstica.

Exposicions de
"Magistrals"
i "Premi Setba"

Aquest projecte, que neix del "Premi Setba", es va donar
a conèixer a la gala de CosmoCaixa i a l’exposició que
portava el mateix nom al Jardí del Palau Robert, i que va
tenir lloc durant el mes de novembre de 2020.
“Magistrals” va ser una mostra de les obres guanyadores
dels deu anys del "Premi Setba". L’exposició va rebre el
suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, Dincat i La Fotogràfica.

Des de la primera edició, el Reial Cercle Artístic de
Barcelona ha acollit l'exposició de les obres finalistes
i premiades del certamen.

Memòria d’activitats

Aquest any, però, també es va organitzar una altra
exposició al Jardí del Palau Robert de Barcelona per
commemorar el desè aniversari del projecte artístic.
Es va exposar una mostra sobre els deu anys del
"Premi Setba" amb el títol Magistrals.
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A l'acte de cloenda hi van assistir Jordi del Río,
director general de Difusió del Palau Robert, i Maria
Àngels Torras, directora dels Serveis Territorials
del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Exposició de les obres
finalistes i guanyadores
del "Premi Setba" 2020

Acte de cloenda de l'exposició Magistrals al Jardí del
Palau Robert de Barcelona

Els artistes que van participar a la mostra van ser: Anna
Giralt, de CIPO; Erik Nitsch i Rubén Izquierdo, de la
Fundació Catalana Síndrome de Down; Mònica López
i Yolanda Marco, de la Fundació Estimia; José María
Escobar, de la Fundació Asproseat; Raúl Sánchez, del
Centre Ocupacional Les Corts; Joel García, del Grup
Alba, i Gerard Pujol, de la Fundació Sant Tomàs. Tots ells
van guanyar en el seu dia el "Premi Setba".

'Teaser' de les sessions
formatives de "Magistrals"

Fundació Setba 2020

En el marc del Dia Internacional per a Persones amb
Discapacitat (3 de desembre de 2020), vam organitzar
dues exposicions d’art per visibilitzar la feina
artística d’aquestes persones, a través del projecte
“Premi Setba”.
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CARLES
CAMPUZANO
Director de Dincat i exdiputat al Congrés
Quins són els principals problemes que actualment es troben les persones amb
discapacitat?
Malauradament, els reptes que afrontem com a sector, i com a societat en general, en
relació amb el sector de la discapacitat intel·lectual, són molts i cada dia més urgents.
Un exemple clar que afecta directament la qualitat de vida de les persones és la dificultat
d’accedir al mercat laboral: només un de cada tres està treballant.
Què representa per a Dincat col·laborar amb la Fundació Setba?
Per a nosaltres, col·laborar amb un projecte tan qualitatiu de cultura amb valor social
és, a part d’un plaer, una finestra d’oportunitat i de visibilitat per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Posar en valor el vincle entre art i persones amb discapacitat
intel·lectual i potenciar el seu talent (no només fent-ho des d’una voluntat terapèutica,
sinó de professionalitat) és un pas més cap a la inclusió i el reconeixement d’aquestes
persones i les seves capacitats. Per això celebrem que existeixi un projecte com aquest
i, sens dubte, esperem seguir col·laborant-hi i duent a terme projectes conjuntament.
Com valora el projecte "Magistrals" de la Fundació Setba? Creu que les entitats haurien
d’incorporar professionals en l’art en els seus espais i tallers?

Entrevista completa:
30
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En aquest sentit, des de Dincat considerem que sí que podria ser interessant comptar amb
professionals en l’art a les entitats o amb projectes puntuals que remin en aquest sentit,
amb l’objectiu d’estimular el talent d’aquestes persones.

Foto: Dincat
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El projecte "Magistrals" és una iniciativa fantàstica que posa en valor una realitat tan senzilla
com, en moltes ocasions, invisible: tenir discapacitat intel·lectual no és incompatible
amb tenir talent i una gran capacitat artística. La mostra dels artistes que participen a
"Magistrals" és d’una qualitat excepcional, i creiem que fer-ho visible gràcies a la Fundació
Setba és una responsabilitat social molt important.
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GERARD PUJOL
de la Fundació Sant Tomàs - C.O. Calldetenes.
Guanyador del 1r premi artístic
És la primera vegada que es presenta al certamen de pintura del "Premi Setba”?
No, ja m'hi vaig presentar fa dos anys amb un altre dibuix que tenia pintura i lletres escrites,
i que es titulava Jo vull.
En què es va inspirar per fer l’obra Bona nit?
En els colors. L’Anna, l’educadora del centre, ens va repartir uns colors i jo en vaig triar
alguns que m’agradaven. A partir d’aquí, vam fer proves i dibuixos amb uns pinzells molt
grans i vaig trobar la manera de fer-ho. Amb aquells colors i les brotxes grans que teníem
al centre em vaig inspirar. Després vam estar pensant el nom del quadre, i, com que a mi
m’agrada molt escriure, hi volia posar lletres. Vaig estar pensant quin nom m’inspirava el
quadre, i com que és de colors foscos vaig pensar a dir-li Bona nit, i a tothom li va agradar
el nom.
S'esperava guanyar el primer premi? Com es va sentir quan va sentir el seu nom?
No m’ho esperava gens perquè s’hi havien presentat moltes persones, i quan vaig sentir
el meu nom em vaig posar molt content. Al principi no m’ho creia.
Li ha agradat participar en la sessió creativa de La Casa de Carlota?
Vaig estar allà amb el Víctor, que és el noi que va quedar segon, i l'Inma, que es va connectar
amb l’ordinador. Vam fer uns tampons amb patata, vam premsar-ho amb tinta en un full
i va quedar bé. Després vam fer els números amb retoladors i vam anar pintant, que són
els que després han anat al calendari del "Premi Setba" 2020. Ens ho vam passar molt bé!

Entrevista completa:
32
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Em sento bé, m’agrada molt. Estic molt concentrat quan pinto i escric, perquè em puc
expressar com vull. Hi ha dies que em ve més de gust escriure, i altres dies dibuixo o pinto
amb els colors, i és el que més m’agrada.

Foto: La Fotogràfica
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Com se sent quan pinta?
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03 NATURA

ÉS CULTURA
Projecte artístic comunitari a la natura
Intervenció artística en l'entorn natural, adreçada a persones que
conviuen amb trastorns mentals, que té lloc en dues ubicacions de
Catalunya: al bosc de la Torre dels Soldats d’Avinyó i a la finca del Viver
d’Argentona.
El projecte d’Avinyó (Bages) està dirigit per l’artista Quim Moya i
proporciona a les entitats de salut mental seleccionades davant de notari
un respir d’una setmana a la natura a la residència d’artistes Cal Gras
d’Avinyó. En paral·lel, al Viver d’Argentona (Maresme) es desenvolupen
unes sessions artístiques similars a la del bosc de la Torre dels Soldats,
però sense la part del respir, a càrrec de l’artista local Josep Serra.
Com a novetat i coincidint amb la temàtica d’aquest any, que era el tacte,
vam incorporar, a l’inici de les setmanes, sessions d’expressió corporal
amb la ballarina i psicòloga Maria Ribera, i txikung, amb el mestre de
taitxí Josep Bujons a Avinyó i Argentona respectivament, amb l’objectiu
que els participants connectessin amb el bosc.
Any d’inici:

Cost projecte:

47.500 €

2012

Participants:

40

Direcció artística d'Avinyó: Quim Moya amb l'assistència de Nil Díaz i Pau Viladomat,
estudiants de l'Escola d'Art de Manresa

Josep Serra

Edició: IX
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Col·lectiu:

Persones que conviuen
amb trastorns mentals i que
pertanyen a una entitat dedicada a la
salut mental.
Patrocinadors:

Obra social "la Caixa"

Diputació de Barcelona
Capital Care

Entitats col·laboradores:
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Argentona: Fundació Ita

Avinyó: Ràdio Nikosia, Fundació Althaia

i Fundació Els Tres Turons

Col·laboradors:

Ajuntament d'Avinyó

Ajuntament de Manresa
Cal Gras

Casino de Manresa

Fira de la Mediterrània
Pintures Lepanto
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Direcció artística d'Argentona:

Xocolates Torras
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'Land Art'

•
•
•
•
•

Donar un respir a les persones participants
al projecte i a les seves famílies
Fomentar el treball en equip
Connectar amb la natura i sortir de la ciutat
Incorporar l’art com a mitjà d’expressió
Desestigmatitzar els trastorns mentals

Memòria d’activitats
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La proposta artística s'emmarca dins dels principis del
Land Art (art terrestre), on les pintures sostenibles de
Lepanto utilitzades no fan malbé els arbres perquè
només actuen a l'escorça, i està inspirada en el bosc
d'Oma (Biscaia), de l'artista Agustín Ibarrola, amb el
qual s'estableix una perfecta complicitat entre art i
entorn natural.

Objectius

Audiovisual del projecte
36
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Alumnes de l'escola Barnola d'Avinyó.

La salut mental a l'escola
Al voltant de la intervenció artística al bosc, la
Fundació va organitzar un seguit d'activitats
pedagògiques amb els alumnes de primària
de l'Escola Barnola d'Avinyó, amb l'objectiu de
treballar la problemàtica de la salut mental i
desestigmatitzar la malaltia.

Memòria d’activitats
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Per tal que les poblacions d’Avinyó i Argentona
coneguin el projecte i el facin seu, vam començar
el 2019 un projecte pedagògic amb l’Escola

Barnola del municipi d’Avinyó, i el 2021 l'iniciarem
a Argentona. A Avinyó, els alumnes van pintar
llesques de pi i les van col·locar en el bosc al
costat dels arbres pintats. A més, en aquesta
edició es va establir una relació epistolar entre
els participants i alumnes de primer d’ESO per
poder mantenir, així, el contacte en aquests
moments de pandèmia.
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Participant al projecte "Natura és Cultura" escrivint una carta per als nens de l'escola Barnola.
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Exposició
"Natura és
Cultura"
a Manresa

Avaluació
L’avaluació del projecte i la mesura de l’impacte es fan a través
d’enquestes que la Fundació envia tant als participants com als
professionals de les entitats. En aquesta edició, els usuaris van
valorar tant el taller com els artistes que l'impartien. Quim Moya va
rebre la valoració més alta, i les sessions d’expressió corporal
van ser ben rebudes. Les entitats consideren que el projecte
"Natura és Cultura" fomenta els interessos creatius, millora les
relacions i crea nous vincles entre els participants.

Per primer cop, l’exposició, que visibilitza el projecte, va
tenir lloc del 8 al 18 d’octubre de 2020 a l’Espai 7 del
Casino de Manresa, en lloc del Museu Comarcal, on es
feia des de l’any 2015. La mostra va formar part de la
secció + MEDITERRÀNIA, de la fira del mateix nom, i
ve rebre 300 visites.

Podem concloure que el projecte "Natura és Cultura":
•
•
•

Millora l’autoestima i les relacions entre els participants
Genera benestar emocional
Contribueix a la lluita contra l’estigma de la malaltia

Fundació Setba 2020

Espai Casino de Manresa.
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L’exposició estava formada per 26 fotografies d’Oriol
Segon Torra, del bosc de la Torre dels Soldats del
municipi d’Avinyó. També s'hi van incloure algunes
de les llesques pintades pels alumnes de l’Escola
Barnola i un audiovisual gravat a Avinyó i Argentona
pel realitzador Joan Martínez Urango, un audiovisual
de gran format al qual volem donar més recorregut.

Aquest any també vam comptar amb el suport de la Unitat de
Salut Mental de l’Hospital de Manresa.
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DRA. AUTET

Cap del Servei de Psiquiatria Infantil i
Juvenil de la Fundació Althaia i cap de
la Divisió de Salut Mental d’Althaia
Què representa per a vostè col·laborar amb la Fundació Setba?
Una oportunitat que us agraïm tots immensament. Moltes vegades se’t menja el dia a dia en
resoldre problemes que creus que han de tenir una importància cabdal en com funciona la
persona, i t’acabes oblidant de coses que són també rellevants i que voldries fer. No és fàcil
trobar aquestes sinergies, tot i que actualment en percebem molta evidència en països com
el Canadà, on es parla ja de la prescripció social, com ara anar a museus, etc. Aquest model
tan mèdic centrat en la malaltia i l’entorn clínic va evolucionant, i veiem que l’entorn social
és molt important.
L’activitat ha complert les expectatives? Heu pogut fer una primera anàlisi del respir
artístic?
Les heu superades! Ja sabeu que als metges ens agrada parlar de l’evidència, però, per a
mi, la valoració subjectiva és també important, i el feedback que tinc d’aquest respir artístic
és impressionant. Tothom es va sentir molt ben tractat i respectat, i per als participants és
molt important. Són individus que van a fer un projecte molt xulo, no són pacients o malalts.
M’explicava la infermera del servei de rehabilitació comunitària que els va acompanyar que
tothom estava molt content durant el taller, van tornar contents i encara avui tenen converses
sobre l’experiència al “Natura és Cultura”. Ells anaven a un lloc que desconeixien, i, a vegades,
els pot crear una mica de recel i d’incertesa; en canvi, ara et pregunten quan ho podran tornar a
fer. Gent que en aquesta ocasió no va poder venir vol saber si hi podrà anar la pròxima vegada!
Per part nostra, volem analitzar bé totes les valoracions sobre aquest projecte i potenciar
projectes com aquest en l’àmbit de l’hospital, ja que, certament, serveixen i tenen un impacte
en les persones que tractem, sobretot en aquestes persones que estan recuperant el seu
projecte vital.

Sens dubte, del tot convençuda. Com deia Montserrat Roig, “la cultura és l’opció més
revolucionària a llarg termini”. Però és que ja hi ha evidència sobre aquest tema des del punt
de vista científic. L’Arts Council England va publicar un informe fa dos anys en el qual recollia
les investigacions publicades sobre avaluacions i evidència dels beneficis d’aquest tipus de
pràctiques. Les conclusions eren que hi ha evidències clares dels beneficis que té sobre la
salut i el benestar el fet de participar en activitats artístiques i culturals.
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Creu que l’art i la cultura poden transformar la societat?

Entrevista completa:
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04 TRASPASSANT

MURS

Projecte de mediació artística en un
centre educatiu de justícia juvenil
Des de l'any 2018, la Fundació Setba organitza el projecte "Traspassant
murs", dirigit a joves en risc d'exclusió social en el Centre Educatiu
de Justícia Juvenil Can Llupià de Barcelona, sota la direcció artística
de Marcel·lí Antúnez i amb el suport de la Conselleria de Justícia i de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d'un projecte artístic comunitari en què participen els joves
interns, professionals del centre i estudiants d'escoles d'art, i proposa
transformar l'àmbit del centre, intervenint artísticament el mur que
l'envolta, per posteriorment "traspassar-lo" i fer visible la realitat d'aquests
joves, que moltes vegades pateixen el rebuig de la societat.
Malauradament, durant aquesta edició el projecte es va veure aturat a
causa de la situació epidemiològica. No obstant això, es van continuar
realitzant diverses accions per mantenir el contacte amb els joves interns
i comptem amb el compromís de la direcció de Can Llupià de concloure
el projecte el 2021, any en el qual començarem a replicar-ho en tots els
centres de Catalunya, començant per Til·lers. El setembre de 2020 es
va signar un conveni de col·laboració fins al 2023 amb la Direcció General
de Justícia Juvenil.
Any d’inici:

Cost projecte:

63.000 €

2018
Direcció artística:

Participants:

75

Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari

Professionals col·laboradors:

Joan Martínez Urango, Carles Rodríguez, Wahab Zeglache i Yousra El Gdari
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Joves de 14 a 19 anys interns de
centres educatius de justícia de
Catalunya

Col·laboradors:

Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya

Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

Patrocinadors:

Escola Massana

Ajuntament de Barcelona

Pintures Lepanto

Art for Change "la Caixa"
Capital Care

Fundació Setba 2020

III

Col·lectiu:

Foto: Sara Sanz
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Edició:

Facultat de Belles Arts
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Fotos: Carles Rodríguez
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Es van realitzar uns retrats als joves a càrrec de Carles Rodríguez
amb l’objectiu de reconèixer el seu protagonisme i millorar la seva
autoestima. Aquestes fotografies formaran part properament de
l’exposició dedicada al projecte.

Despertar l’interès per l’art
Aprendre a treballar en grup
Fomentar l’apoderament i l'autoestima
Calmar l’ansietat
Fer una obra d’art comunitària en un Centre de Justícia

Fundació Setba 2020

•
•
•
•
•

Foto: Sara Sanz
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Objectius
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Can Llupià:
Revolupià/Parapupapià/Upceanopià
La primera part del mur tenia com a temàtica el cel i, com a títol, Revolupià. El 2019 els protagonistes
van ser la terra i els insectes, amb el nom de Parapupapià, i aquest any, en l'última part del mur,
l’oceà, amb el nom d’Upceanopià.

Durant les sessions artístiques vam tenir la col·laboració d’alumnes
de l’Escola Massana: Paula Cervera, Nora Mesonero, Patricia
Gómez, Xavier Roda i Maria Lucila Gómez. I de les estudiants de la
Universitat de Belles Arts: Sara Sanz va enregistrar fotogràficament
el procés de creació i Maite Klis va ser responsable de l’avaluació
de l'impacte. Tots ells, més les professionals de la Fundació Setba,
van formar l’equip artístic que va donar suport a Marcel·lí Antúnez
en l’ensenyament dels joves per a la transformació del mur.

Memòria d’activitats

La tercera part del mur es va veure interrompuda en l’ultima fase
de creació a causa del confinament domiciliari i, posteriorment,
per les restriccions governamentals de salut pública.
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Fotos: Carles Rodríguez

El mur explica una
història de superació
d’aquests joves interns,
que comença amb les
dificultats del viatge, les
temptacions i els perills
de la societat que els
acull, i la importància de
la cultura per formar-se
i aconseguir la inserció
laboral i social
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En aquests tres anys, 182 joves han pintat 60 metres de mur i
els han signat com a coautors juntament amb Marcel·lí Antúnez,
creant una obra d'art comunitària i participativa.
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Metodologia
Durant les 12 sessions d’intervenció artística sobre el
mur, els joves s’inicien a les arts plàstiques seguint
la metodologia establerta per Marcel·lí Antúnez.
Un cop preparat el mur amb la imprimació
corresponent, la primera fase és la més lliure, en la
qual els joves experimenten amb les seves mans i
altres estris la pintura gestual. En una segona fase es
preparen trames i veladures tot creant la profunditat
de la composició. Paral·lelament, els joves entinten
els dibuixos, que són la interpretació que el Marcel·lí
va fer de les propostes inicials dels participants i que
després es traspassen al mur. L’equip decideix la
composició dels elements i personatges, seguint un
fil argumental.

Jornades
Art for Change
La Fundació “la Caixa”, amb la col·laboració
d'Innova, institut per a la innovació organitzativa
i social, va organitzar durant el 2020 tres
trobades amb els títols "Start for Change",
"Exchange Forum" i "(Trans)forming" a Madrid
i Barcelona. Unes jornades per posar en
contacte els participants del col·lectiu "Art
for
Change”
2019-2020,
responsables
dels diversos projectes seleccionats en la
convocatòria amb l’objectiu d’establir una
xarxa interconnectada i una comunitat creativa.
Per part de la Fundació Setba va ser la seva
directora, Cristina Sampere, qui va presentar
el projecte "Traspassant murs".

Les darreres sessions es dediquen en la seva totalitat
a pintar els personatges i a ultimar-ne els detalls.
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Foto: Sara Sanz
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Fotografies: Fundació "la Caixa"
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Comunicació i pandèmia

Avaluació
Les valoracions de les edicions anteriors ens han fet detectar
certes mancances i esmenar-les:

Malauradament, durant aquesta edició el projecte es va veure
aturat per la situació epidemiològica. No obstant això, durant
la primera fase de la pandèmia (abril del 2020) es va continuar
mantenint el contacte amb el centre, i, en ple confinament,
l’artista Marcel·lí Antúnez, la directora de la Fundació Setba
Cristina Sampere i la traductora Yousra El Gdari van gravar un
vídeo explicant el seu confinament als joves i animant-los en
aquells moments tan complicats.

• Més participació dels joves: hem integrat els dibuixos
dels alumnes en el mur, que van treballar prèviament a les
aules amb material de belles arts lliurat per la Fundació.
• Col·laboració amb escoles d’art: 5 estudiants de Massana
i 2 de Belles Arts han format part del projecte des de
l’inici seguint la metodologia “Aprenentatge i servei”.
• Enquestes: hem fet enquestes als joves setmanalment, a
càrrec de l’alumna del màster de Mediació Artística Maite Klis,
per poder avaluar l’impacte del projecte.

Vídeo per als
joves durant el
confinament

L’objectiu del Centre de Justícia Juvenil és aconseguir la
reinserció social i vetllar perquè l’intern retorni a la societat
amb possibilitats de feina, i, en el cas dels més joves, continuï amb
el procés educatiu i formatiu. El projecte "Traspassant murs" de la
Fundació Setba ha col·laborat en aquesta reinserció, mostrant als
joves participants que l’art és una forma d’expressió vàlida i que la
cultura transforma.

Els joves van voler deixar constància del
coronavirus al mur. Últim dia que es va poder
entrar al centre. Foto: Sara Sanz.
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El desembre del 2020, a causa de la rotació de joves
al centre i amb l’objectiu d’incloure els nous interns
al projecte, es va idear una acció artística de la mà de
Marcel·lí Antúnez. A través del joc Cadavre Exquis, els
joves van començar a crear nous personatges per
al mur per quan es pugui reprendre el projecte. Es va
acompanyar el material que es va enviar al centre amb
un vídeo explicatiu.

Vídeo explicant
l'activitat del
'Cadavre Exquis'
Foto: Sara Sanz
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'Cadavre Exquis'
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ROSER FERNÁNDEZ
Coordinadora docent del Centre Educatiu
Can Llupià
Com pintar el mur ajuda els nois amb risc d’exclusió?
Els menors parteixen d’una situació física, psíquica i emocional devastada, amb la qual cosa
els seus referents estan destruïts. Per tant, nosaltres hem d’obrir aquest bagatge que no
existeix; molts han abandonat l’escola en etapes inicials de formació i altres no hi han anat
mai. Hem de crear estímuls al voltant de les seves vivències i els nostres referents. L’art és
lliure i només et demana posar-te a pintar, i crear els omple al cent per cent.
Amb projectes com aquests, es crea una necessitat positiva en els joves que hi intervenen?
Amb projectes com “Traspassant murs” crec que deixem una llavor, deixes una marca que
és allà viva i latent. Els nois sempre ens preguntaven: "Quan pintem? Quan ve el Marcel·lí
Antúnez?". I s’enfadaven si els deies que els tocava fer un taller i no podien pintar el mur.
Durant el confinament m’ha arribat un feedback molt positiu i volia compartir-lo amb vosaltres
perquè m’ha sorprès enormement. Els nois de Can Llupià han fet un vídeo, i en un fragment
ells van caminant al costat del mur i el van tocant, i a mi em queien les llàgrimes d’emoció.
Ells surten cada dia al pati i veuen aquest mur, que està fet per ells i que forma part de la seva
estada al centre. És una imatge positiva que s’emportaran.
Creu que l’art i la cultura poden transformar la societat?
L’art és l’aigua de la vida i necessites beure-la. Qualsevol mena d’expressió lliure, aquella que
flueix de dintre, és necessària perquè crea grups, vincles i tribus, crea gent que es troba en
aquell punt on poden compartir, debatre, créixer.
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L’art és canviant, evoluciona i, per tant, nosaltres hem d’anar canviant amb ell. En el moment
en què ens trobem, ara més que mai, l’art torna amb força per ser un nou instrument per
denunciar i exigir en el terreny de la justícia i els drets humans. Hi ha molta feina a fer i moltes
veus a escoltar, utilitzant aquests mitjans que ens dona l’art i la cultura, la música, el cinema,
el vídeo, etc., des de les revolucions i conquestes socials, i polítiques des del segle xxi.
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05 DE L’OMBRA

A LA LLUM

Projecte de fotografia i paraula
Projecte de fotografia per a dones que han patit violència masclista,
fent servir la imatge com a eina d'expressió. Als aprenentatges tècnics,
amb formació de la marca Olympus, s'hi sumen d'altres més psicològics
i emocionals a càrrec de l'educador social i coach Ventura Camacho.
El projecte engloba un taller de fotografia i paraula semestral, una acció
participativa coincidint amb el Dia Internacional de les Dones (8 de
març), una acció reivindicativa i de denúncia amb la col·laboració de la
Fundació TMB i l’Institut Català de les Dones en el Dia Internacional contra
la Violència Masclista (25 de novembre), i una exposició del treball de les
dones del taller amb una fotògrafa de prestigi batejada amb el nom de
Muses. El 2020 va ser l’artista Marta Fàbregas qui hi va col·laborar, i ho
va fer amb cinc dones que, en el seu dia, van participar en el taller (Celsa
Betancourt, Font, Elena Galitó, Filomena Quiñones i Bibiana Rambla).

Any d’inici:

Cost projecte:

12.000 €

2013
Edició:

Ventura Camacho, educador social i coach.
Marta Fàbregas, fotògrafa i activista.

V

Dones que han patit
violència masclista
Foto: Ventura Camacho
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Col·lectiu:
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10

Col·laboradors:

Ajuntament de Barcelona
Casanova Foto

Còpia Laboratori

Olympus

Photogenic Festival
TMB Fundació

Institut Català de les Dones
Institut del Paisatge Urbà
Marc Martí

Pati Llimona

Fundació Setba 2020

Direcció artística:

Participants:

Pigment Gallery
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Suspensió del taller
El taller havia de començar el mes de març de 2020
i acabar al novembre, coincidint amb dues dates
importants: el 8M i el 25N. Malauradament, la pandèmia
i el confinament ens van obligar a aturar les 24 sessions
setmanals que s’havien de fer al Centre Cívic Pati Llimona.
Al mes d’abril, la Fundació va decidir suspendre l’edició
2020 del taller després de parlar amb diverses entitats
de dones i confirmar les dificultats que travessaven les
dones víctimes de la violència masclista.

•
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•
•
•

58

Fotos: Marta Fàbregas

Visibilitzar la xacra que suposa la violència
masclista
Apoderar les dones que hi participen
Fer servir la imatge com a eina d'expressió
Crear xarxa entre les dones participants de
les diverses edicions

Fundació Setba 2020

Objectius
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Acció
reivindicativa del 8M
Uns dies abans del confinament, en el marc del Dia Internacional de les Dones,
la Fundació va organitzar una acció participativa als carrers del Gòtic amb
grups de dones de procedències diverses. Aquesta acció va consistir en
l’enganxada de 15 retrats sobre paper encolat de 2 × 2 m de l’artista Marta
Fàbregas, fets a partir de fotografies de les dones del taller. Hem comptat
amb la col·laboració de comerços, establiments, entitats i institucions del
Gòtic, però també amb l’Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català de les
Dones, l'Institut del Paisatge Urbà i l'empresa Marc Martí, que van voler sumarse a les accions del Dia Internacional de les Dones.
L’acció es va iniciar al Centre Cívic Pati Llimona, on es van formar cinc grups
de dones, i amb l’acompanyament musical de les alumnes del Conservatori
del Liceu es van anar enganxant els retrats pels diversos punts del districte.
L’acte es va acabar a la plaça Reial, on es va llegir un manifest a càrrec de Núria
Ramon, directora executiva de l'Institut Català de les Dones.
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Els punts on es va dur l’acció van ser: Ludoteca Placeta del Pi, Decathlon Ciutat
Vella, EIC Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació de l’Esperança, Herboristeria
Anormis, Servei de Notificacions (c/ Ciutat, 9), Centre Cívic Pati Llimona, Oficina
d'Atenció Ciutadana, Hotel Catalonia Avinyó, Alkimia Tattoo & Piercing Barcelona,
Sidecar, Restaurante Italiano Rossini, APROP - Ciutat Vella, Elisava Escola
Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona i Biblioteca Gòtic - Andreu Nin.

Fotos: Marta Maza
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Exposició “Muses”
Avaluació

Inicialment, l’exposició del treball artístic del projecte "De l’ombra a
la llum" havia de tenir lloc el 14 de març de 2020 a la Sala Pigment
Gallery de l’Hotel de Miramar de Barcelona, però la pandèmia ens
va obligar a ajornar l’exposició fins al novembre del 2020.

Aquest any hem concentrat els esforços a visibilitzar el projecte i
la problemàtica que representa, a través de l’acció als carrers del
Gòtic, l’exposició a la Pigment Gallery i la campanya audiovisual
amb TMB.

L’exposició Muses està formada per cinc retrats de les dones
del taller, que representen el passat —abans de l'agressió—, i que
Fàbregas va modificar utilitzant la tècnica de la transfotografia, i
per collages fotogràfics elaborats per aquestes dones, que
representen el seu present i el seu futur. Un treball que les artistes
(Celsa Betancourt, Font, Elena Galitó, Filomena Quiñones i Bibiana
Rambla) van fer per recuperar la seva identitat. L'objectiu final és la
visibilitat de la violència masclista i l'apoderament de les dones
participants en el taller. La fotògrafa Marta Fàbregas ha fet
donació dels cinc retrats “Muses” a la Fundació Setba. Aquestes
obres se sumen, així, a la col·lecció “Cicatriu” de la fotoperiodista
Sandra Balsells i als retrats de Maria Espeus. Tres exposicions
produïdes per la Fundació Setba amb l’objectiu d’itinerar-les per
visibilitzar la xacra que suposa la violència masclista.

No obstant això, el grup de dones del taller s’ha mantingut
comunicat a través de missatges de mòbil amb Ventura
Camacho i Marta Fàbregas durant tota la pandèmia i fins al dia
d’avui, acomplint, així, dos dels objectius del projecte, que són
crear xarxa i l’apoderament de les dones, les quals van veure les
seves obres exposades a una galeria d’art i van ser entrevistades
pel diari Ara.
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L’audiovisual es va difondre a través de les xarxes
socials de TMB i pel Mou-TV al transport públic.

Vídeo campanya
TMB 25N

Fundació Setba 2020

Per al Dia Internacional contra la Violència Masclista,
es va organitzar una campanya de conscienciació
amb el suport de l'Institut Català de les Dones i la
Fundació TMB. L’audiovisual explicava el projecte
i feia difusió de l’exposició Muses a la Sala Pigment
Gallery de l’Hotel Miramar de Barcelona.

Foto: Marta Maza
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Acció 25N amb la Fundació TMB
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MARTA
FÀBREGAS
Artista i activista

Quin significat té per a vostè col·laborar amb la Fundació Setba?
Un somni fet realitat, i no ho dic per fer la pilota (riu). L’art és capaç de transformar
l’observador, i si a través de l’art podem aconseguir que el món sigui una mica millor
després d’haver-hi passat nosaltres, doncs res millor que això.
Penso que Setba el que fa és això: transformar les persones, la societat i l’individu per
generar un canvi en positiu utilitzant com a eina o fil conductor l’art: pintar, fotografiar, el
collage, l’escriptura, els tallers, etc. Si, a més, tot això ho fem amb col·lectius que estan en
risc d’exclusió social o que es troben en una situació difícil o complexa, encara molt millor.
Per tant, poder col·laborar amb una fundació com aquesta i poder treballar braç a braç
amb algú que té els mateixos valors que jo és un somni fet realitat.
Què significa per a vostè conduir els dos projectes de la Fundació “De l’ombra a la
llum” i “Traspassant l’objectiu”?
Ha estat molt enriquidor. Tot i no haver fet els dos tallers simultanis, han anat molt seguits.
Treballar amb el col·lectiu de dones, que és del que parlen la meva obra i el meu projecte
vital, ha estat molt enriquidor.
He treballat amb dones que han estat o estan en situacions molt complicades, i això
m’ha permès conèixer i treballar des de l’autenticitat i una circumstància real. Per tant,
qualsevol acció que les hagi pogut ajudar o que hagi pogut generar un canvi positiu en
elles em fa sentir supersatisfeta.

Sí, del tot. Crec que la cultura és una de les poques coses que poden aconseguir que
et transformin. La cultura, el coneixement, l’ensenyament, l’art… crec que són les eines
bàsiques i fonamentals per generar un canvi en la societat i en els nostres infants. És
per on hauríem d’apostar com a societat i com a món. Tot i que de vegades els focus
estan posats en altres coses, és bàsicament a través de la cultura i de l’art des d’on es
pot generar un canvi autèntic i, sobretot, positiu.

Fundació Setba 2020
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Creu que la fotografia, l’art i la cultura poden transformar la societat?

Entrevista completa:
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Beneficiaris dels projectes socials de 2020

LA FUNDACIÓ
EN XIFRES

De l’ombra
a la llum

5%

PREMI SETBA

17%

Traspassant
murs

40%

Cost dels projectes de 2020
ALTRES

6%
traspassant
l'objectiu

Traspassant
murs

30%

TRASPASSANT
L'OBJECTIU

17%

Natura
és Cultura

21%

19%
Seguidors a les xarxes socials

Natura
és Cultura
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22%

22%

Dades de 31 de desembre de 2020
FACEBOOK

instagram
twitter
LINKEDIN
youtube
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2.341
1.638
927
233
32

Fundació Setba 2020

PREMI
SETBA
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Balanç de situació

ACTIU NO CORRENT

3%

1.096.773

1.135

338

44.236

43.429

Inversions financeres a llarg termini

1.016.600

1.053.005

ACTIU CORRENT

136.241

121.816

9.908

24.621

148 %

320

0

-100 %

Patrocinadors

4.140

4.140

0%

Actius per impostos corrents i altres crèdits amb les
Administracions públiques

5.448

20.481

276%

126.332

97.195

-23 %

1.198.211

1.218.589

Immobilitzat material

Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU

Passiu

PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacional
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici
Subvencions, donacions i llegats rebuts

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Creditors per activitat i altres comptes a pagar
Creditors diversos
Memòria d’activitats

2020 % variac.

1.061.970

Immobilitzat intangible
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2019

Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions públiques
Periodificacions a curt termini

TOTAL PASSIU

2019

-2 %
4%

-11 %

2%

2020 % variac.

1.165.774

1.192.096

1.164.534

1.190.856

650.000

650.000

486.595

514.534

27.939

-70 %

2%
2%
0%

6%

26.323

-6 %

1.240

1.240

0%

32.437

26.492

-18 %

222

451

103 %

11.515
818

13.342
3.551

16 %
334 %

10.697

9.791

-8 %

20.700

12.700

-39%

1.198.211

1.218.589

2%

Concepte
Ingressos de l'activitat

Vendes i prestació de serveis

2019
301.580

29.002

2020

% variac.

241.888

446

-20 %
-98 %

272.578

241.442

Ajuts concedits i altres despeses

-40.700

-37.915

-7 %

Aprovisionaments

-36.971

-22.843

664

538

-38 %

-142.278

-128.097

-10%

-109.759

-98.502

-10 %

-32.518

-29.595

-9 %

-73.079

-62.959

-14 %

-72.394

-60.454

-16 %

Tributs

-223

-50

-78 %

Altres despeses de gestió corrent

-462

-2.452

430 %

-8.376

-1.603

-81 %

1.008

0

6%

36.219

38.461

-87 %

-9.121

-1.150

118,19 %

27.939

26.323

-6 %

Subvencions, donacions i llegats

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

Amortització immobilitzat
Ingressos financers
Variació de valor raonable en instruments financers
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

RESULTAT DE L'EXERCICI

-11 %

-19 %
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Actiu

Compte de pèrdues i guanys
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amb
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Tel. 93 481 36 96
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