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CARTA DEL
PRESIDENT
Cada any, quan sec a escriure la carta de la memòria d'activitats de la Fundació,
resulta per a mi un exercici de mirada interior, fent una avaluació dels projectes que
hem portat a terme, i de mirada al futur, pensant en noves idees per posar en marxa.
Durant aquests onze anys de feina, l'equip de la Fundació Setba hem treballat
intensament ideant projectes amb la ferma convicció que la cultura pot contribuir
a la transformació de la societat. No hem dubtat a modificar-ne alguns aspectes
si hem cregut que es podien millorar. El 2019 la prioritat ha estat poder arribar a
implementar un sistema d'avaluació per conèixer quin impacte tenen els projectes
de la Fundació, tant en els participants com en els col·laboradors. Aquest sistema
ens ha de permetre obtenir informació quantitativa i qualitativa sobre les nostres
accions per tal de poder prendre decisions de futur.
Sabem que som en el camí correcte. El nostre projecte "Traspassant Murs" ha
estat un dels 19 projectes seleccionats en la convocatòria Art for Change 2019 de
"La Caixa", entre els 329 presentats de tot el país. Aquesta iniciativa, en què l'art i
la cultura s'utilitzen com a eines per a la millora social, encaixa perfectament amb
la missió de la Fundació Setba i avala la nostra trajectòria.
Aquest camí iniciat el 2009 no el fem sols. Cada any, la Fundació Setba estableix
aliances i col·laboracions amb institucions públiques com la Direcció de Justícia
Juvenil de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de les Dones, el Consorci
Sanitari del Maresme i els ajuntaments d'Avinyó i Barcelona, entre d'altres, i amb el
sector privat, com les empreses Pintures Lepanto o Olympus.
Volem sensibilitzar la societat dels problemes que tenen certs col·lectius a través
d'exposicions i accions artístiques reivindicatives. La realitat post COVID-19 serà
molt complicada, i la Fundació vol estar preparada per reforçar certs projectes, que
seran necessaris més que mai.
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Darío Olaortua. President
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Per últim, i com ja anunciava a la memòria de l'any passat, la Fundació Setba-Chile
ha iniciat la seva singladura, seguint les petjades de la Fundació de Barcelona i la
convicció en comú que la cultura és una arma carregada de futur, parafrasejant el
poeta Gabriel Celaya.
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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.

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, perquè
estan convençuts que la suma d'esforços i les sinergies ajuden a arribar més lluny.
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PATRONAT
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Constitució
Fundació SetbA

El Balcó de les Arts

natura és cultura +
la memòria de la plaça

de l'ombra a la llum

la plaça dibuixa

traspassant murs

pati de veïnes

PROJECTES
2019
Índex
01 TRASPASSANT MURS

04 EL BALCÓ DE LES ARTS

Projecte artístic comunitari en un Centre Educatiu de
Justícia Juvenil. Programa seleccionat per l'Art for
Change 2019 de "la Caixa".

Certamen artístic i de disseny per a artistes amb
discapacitats intel·lectuals.
La Casa de Carlota, estudi de disseny.

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

Pàg. 32

Pàg. 10

02 DE L’OMBRA A LA LLUM

05 PATI DE VEÏNES

Projecte de fotografia i paraula, adreçat a dones que han
patit violència masclista.

Creació artística comunitària amb veïns i veïnes del
Gòtic, i gent gran del Casal Pati Llimona.

Sandra Balsells, fotoperiodista i professora universitària.

Pàg. 40
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Pàg. 16
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Sílvia Comes, cantautora.

03 NATURA ÉS CULTURA

06 LA MEMÒRIA A LA PLAÇA

Projecte artístic comunitari a la natura, adreçat a
persones que conviuen amb trastorns mentals.

Projecte d'arxiu sobre la plaça Reial.

Quim Moya, artista i gestor cultural.
Josep Codina, artista i professor.
Pàg. 24

Xavier Theros, escriptor i antropòleg.
Pàg. 46
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Ventura Camacho, educador social i coach.
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01 TRASPASSANT

MURS

Projecte artístic comunitari 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 del 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 sota la
batuta de l'artista multidisciplinari Marcel·lí Antúnez. "Traspassant Murs"
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.
"Traspassant Murs" ha estat un dels 19 projectes seleccionats, entre
329 propostes de tot l'Estat, a la convocatòria Art for Change "la Caixa"
2019, que té com a objectiu afavorir l'ús de l'art i la cultura com a eines
per a la millora social.

2018
Foto: Carles Rodríguez
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Direcció artística:

Edició:

Cost projecte:

30.000 €

II

Joves interns de Centres
Educatius de Justícia de
Catalunya

Ajuntament de Barcelona
10

Capital Care

65

Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari

Col·lectiu:

Patrocinadors:

Participants:

Col·laboradors:

Departament de Justícia i
Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC)
Escola Llotja

Pintures Lepanto
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Any d’inici:
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Revolupià - Parapupapià
La primera part del mur tenia com a temàtica el cel i com a títol
"Revolupià". El 2019 han estat la terra i els insectes els protagonistes,
amb el nom de "Parapupapià", que fa referència a la crisàlide o pupa,
que simbolitza la transició de jove a adult.
En aquests dos anys, 107 joves han pintat 40 metres de mur i els
han signat com a coautors juntament amb el Marcel·lí, creant una
obra d'art comunitària i participativa.
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Fotos: Carles Rodríguez

Inspiració de la
metamorfosi d'una
papallona, que simbolitza
la transició de jove a adult.
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A la cloenda del 2019 hi
van assistir la consellera
de Justícia, Ester Capella,
i el secretari de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció
a la Víctima de Catalunya,
Amand Calderó.
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MARCEL·LÍ
ANTÚNEZ
Artista multidisciplinari

Marcel·lí Antúnez és un artista multidisciplinari, fundador de la
companyia La Fura dels Baus, reconegut internacionalment com una
de les fi gures més rellevants de l'art electrònic i l'experimentació
escènica. La trajectòria del Marcel·lí comprèn un període de més de
40 anys, durant els quals ha desenvolupat un univers visual amb una
iconografi a absolutament personal i iconoclasta. En la construcció
d'aquest cosmos hi han contribuït, entre altres coses, el seu interès per
l'Art Brut, les avantguardes dels anys seixanta, la tecnologia, la ciència,
el còmic i les tradicions populars.
En els darrers anys, la qualitat
interactiva dels treballs d'Antúnez
ha traspassat l'àmbit de l'art per
adquirir un vessant clarament
s o c i a l . E s t r a c t a d 'o b re s
comunitàries, en les quals l'artista
compta amb la col·laboració
d'altres creadors, entitats o
simplement habitants d'un indret.

Col·labora amb la
Fundació Setba des
de l'any 2018 amb els
projectes "Traspassant
Murs" i "Milcaps".
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Foto: Carles Rodríguez
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Antúnez va començar a col·laborar amb la Fundació Setba l'any
2018 amb "Traspassant Murs" al Centre Educatiu de Justícia Juvenil
Can Llupià i "Milcaps", projecte participatiu amb usuaris de centres de
Salut Mental i alumnes de batxillerat artístic. Avui dia, la col·laboració
es manté.
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02 DE L’OMBRA

A LA LLUM

Projecte de fotografia i paraula
Projecte de fotografia participativa per a dones que han patit
violència masclista, fent servir la imatge com a eina d'expressió perquè
cadascuna trobi la manera de reconstruir el seu propi relat.
Als aprenentatges tècnics, amb formació de la marca Olympus, se'ls
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 trimestral, una
acció participativa de denúncia coincidint amb el Dia Internacional
contra la Violència Masclista, el 25 de novembre, i un projecte expositiu
itinerant amb una fotògrafa de prestigi. El 2019 ha estat la fotoperiodista
Sandra Balsells qui ha col·laborat, amb quatre de les participants
del taller (Alena Blanch, Aureti, Màgika i Mona González), a la mostra
"Cicatriu", un recorregut pel dia a dia d'aquestes dones, víctimes de
la violència masclista.
Any d’inici:

Cost projecte:

31.000 €

2013
Edició:

Sandra Balsells, fotògrafa

VII

Dones que han patit
violència masclista
Foto: Sandra Balsells
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Col·lectiu:
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Patrocinadors:

Institut Català de les Dones
Obra social " la Caixa"

Col·laboradors:

Ajuntament de Barcelona
Casanova Foto

Còpia Laboratori
EGM

Olympus

Photogenic Festival

Fundació Setba 2019

Direcció artística:

Participants:

TMB Fundació
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Taller de
fotografia i paraula
Exposició en ruta
"Cicatriu"

Taller de fotografia i apoderament a càrrec de l'educador
social Ventura Camacho i amb la direcció artística de la
fotoperiodista Sandra Balsells. Les participants treballen
el seu propi relat fotogràfic, que forma part de l'exposició
"Cicatriu".

"Cicatriu" mostra el dia a dia de cinc dones
víctimes de la violència masclista. La fotoperiodista
Sandra Balsells documenta la vida de la Bibi i les altres
quatre noies, totes elles amb una "cicatriu" de per vida.

Foto: Alena Blanch

Milers de persones han visitat les dues
itineràncies de l’exposició "Cicatriu", el mes de març
a l’espai Mercè Sala de TMB i el mes de novembre a
la Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona.
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Espai Mercè Sala de TMB, Barcelona.

Sala Montserrat Roig, Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona.
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Acció
#Donalacara25N
El Dia Internacional contra la Violència Masclista, la Fundació Setba
organitza, des del 2017, amb el suport de l'Institut Català de les Dones, la
Fundació TMB, Casanova Foto i Olympus, una acció participativa al vestíbul
de l'estació de metro de Diagonal, on les dones del taller fotografien els
vianants, els quals, al seu torn, els deixen missatges encoratjadors i en contra
de la violència masclista.
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La directora de cinema, actriu i activista Leticia Dolera va llegir el
manifest del 25N de l'Institut Català de les Dones (ICD), amb la presència
de Rosa Alarcón, presidenta de TMB i regidora de mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona, i Núria Ramon, directora executiva de l’ICD.
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SANDRA
BALSELLS
Fotoperiodista
Sandra Balsells és una fotoperiodista de sòlida trajectòria que ha participat en
més de cinquanta exposicions individuals i col·lectives, i l'obra de la qual fi gura en
diverses col·leccions públiques i privades. Des del 1995 compagina la seva feina de
fotoperiodista amb la docència de la fotografi a a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Memòria d’activitats

El 2019 va formar part de la mostra "Creadors de
consciència", exposició organitzada per DKV que
reunia el treball de 40 fotoperiodistes consagrats.
Només quatre dones formaven part de la mostra,
i la Sandra era una d'elles.
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Col·labora amb la
Fundació Setba des de
l'any 2017.

La col·laboració amb Setba va començar l'any 2017, on va participar en una exposició
a la seu de la Fundació amb les fotògrafes Joana Biarnés i Laia Abril. El 2019 es va
fer càrrec de la direcció artística del projecte "De l'ombra a la llum", retratant el dia a
dia d'una dona víctima de la violència masclista. Actualment, la Sandra vol continuar
documentant la vida d'una altra d'aquestes dones i ajudant les participants del taller a
plasmar la seva realitat.
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En els darrers anys ha comissariat diversos projectes fotogràfi cs, entre els quals
cal destacar Latidos de un mundo convulso (Lunwerg-Caja Madrid, 2007), que recull
una selecció del millor fotoperiodisme espanyol dels últims 25 anys, i "Desaparecidos"
(2011), del fotoperiodista Gervasio Sánchez, un projecte documental centrat en el
tema de la desaparició forçosa i exposat simultàniament al MUSAC (León), el CCCB
(Barcelona) i La Casa Encendida (Madrid).

Fotografia realitzada per les dones del taller fotogràfic "De l’ombra a la llum", març del 2017.

L'any 2006 va obtenir el Premi Ortega y Gasset a la Millor Labor Informativa pel seu
treball sobre el confl icte a l'antiga Iugoslàvia, a partir del qual va editar el llibre Balkan
in memoriam (Blume, 2002).
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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, i que el 2019 va tenir lloc al Viver
d'Argentona (Maresme), sota la direcció artística del pintor Josep Maria
Codina, i al bosc de la Torre dels Soldats d'Avinyó (Bages), dirigit per
l'artista Quim Moya. En aquest últim, el projecte es fa en el marc d'un
programa de respir a la natura.
La proposta artística s'emmarca dins dels principis del Land Art
(Art terrestre), on les pintures utilitzades no fan malbé els arbres
perquè només actuen a l'escorça, i seguint les petjades del bosc
d'Oma (Bizkaia) de l'artista Agustín Ibarrola, perseguint una perfecta
complicitat entre art i entorn natural.
Al voltant de la intervenció artística al bosc, la Fundació ha organitzat
un seguit d'activitats pedagògiques amb els alumnes de primària
de l'Escola Barnola d'Avinyó, amb l'objectiu de desestigmatitzar la
malaltia mental.
Any d’inici:

Cost projecte:

44.500 €

2012

Josep M. Codina i Quim Moya

Foto: Carles Rodríguez
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Edició: VIII

Col·laboradors:

Col·lectiu:

Ajuntament d'Avinyó

Patrocinadors:

Centre de Salut Mental Consorci
Sanitari del Maresme

Persones que conviuen
amb trastorns mentals
Obra social "la Caixa"
Entitats col·laboradores:

Avinyó: Altearte, Arapdis,

Associació amics i voluntaris
Hospital Callella i Insolitart
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50

Argentona: Unitat de Salut Mental del
Consorci Sanitari del Maresme

Ajuntament de Manresa

Museu Comarcal de Manresa
Pintures Lepanto
Xocolates Torras

Fundació Setba 2019

Direcció artística:

Participants:
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Fotos: Carles Rodríguez

Del 10 al 27 d'octubre de 2019, el Museu Comarcal de Manresa ha
acollit l'exposició "Obrint camins", formada per 43 imatges del fotògraf
Carles Rodríguez, qui ha retratat les persones que han participat en el
projecte d'Avinyó, des de l'alcalde fi ns als usuaris i els responsables de
les entitats de Salut Mental, els
estudiants i el director artístic
Sensibilitzar l'estigma
Quim Moya, per sensibilitzar al
social de la salut mental per
voltant de l'estigma de la salut
visibilitzar-la.
mental i visibilitzar-la.

Hi han participat
usuaris d'Altearte,
d'Arapdis, d'Insolitart,
de l'Associació amics i
voluntaris de l'Hospital
de Calella, i els usuaris
de la Unitat de Salut
Mental del Consorci
Sanitari del Maresme.
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Exposició
"Obrint
Obrint camins"

27
27

26
David N'Dongo d'Altearte posa amb l'arbre que va pintar a Avinyó, el setembre del 2019.

QUIM
MOYA
Artista
Quim Moya és artista i gestor cultural. Ha treballat com a tècnic de cultura a
l'Ajuntament de Sallent i va coordinar l'acció pedagògica del projecte d'art "Idensitat",
que consisteix a experimentar, mitjançant processos creatius, formes d'incidir en el
territori en les seves dimensions espacial, temporal i social.
És codirector, amb Eva Quintana, de la Residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó,
una casa en un entorn rural oberta a la recerca i la producció cultural i artística que vol
donar suport a la creació.
Des de l'any 2008 realitza actuacions de pintura
en directe, que l'han portat a actuar per tot el món.
Ha compartit projectes i escenari amb Llibert
Fortuny, Marta Carrasco, Joan Font (Comediants),
Brodas Bross, Rita Ora, Rocky Wellstack, Ravid
Goldschmidt, Stars in-concert, Fermin Muguruza
o Dan Brown, entre d'altres.

Col·labora amb la
Fundació Setba des de
l'any 2017 amb el projecte
"Natura és Cultura".

Com a artista ha exposat en diversos punts del territori català, i el seu darrer projecte,
"Mantra del Record", a l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i a l'editorial Comanegra
a Barcelona.
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Foto: Carles Rodríguez
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Des del 2015, la Fundació alberga els participants del projecte "Natura és Cultura"
a Cal Gras, de la qual Quim Moya és el director artístic des del 2017.
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JOSEP MARIA
CODINA
Artista
Josep Maria Codina compagina la docència a l'Escola Pia-Santa Anna de Mataró
amb la pràctica artística. Codina té una llarga trajectòria com a pintor: hi ha obres
seves en col·leccions privades, com la
Col·lecció Bassat, la Fundació Vila Casas
Col·labora amb la Fundació
o la col·lecció Testimoni de "la Caixa", i
en diverses institucions públiques, com
Setba des de l'any 2018 amb
el Museu d'Art Modern de Tarragona i
els projectes "Milcaps" i
la Biblioteca Pública Pompeu Fabra de
"Natura és Cultura".
Mataró. Habitualment, exposa a la galeria
Àmbit de Barcelona.
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La primera col·laboració amb la Fundació Setba va ser el 2018 en el projecte "Milcaps",
acompanyant els seus alumnes de l'escola Santa Anna, i el 2019 com a director artístic
del projecte "Natura és Cultura" al Viver d'Argentona.
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04 EL BALCÓ

DE LES ARTS
Certamen artístic i de disseny

Primer premi:

Joel García
Grup Alba
"Tocado y hundido"

Primer projecte ideat i organitzat per la Fundació Setba i adreçat a
artistes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament per
incentivar-los a treballar en el terreny de les arts plàstiques.
Apliquem l'excel·lència professional a l'organització del premi: des del
rigorós compliment de les bases fi ns a la professionalitat i implicació del
jurat. El 2019 els membres del certamen van ser: la comissària i crítica
d'art Mery Cuesta; Isabel Abad, del Departament d'Activitats Culturals
de la Fundació "La Caixa"; Josep Manuel Jaurena, gerent d'Art Mir; Josep
Félix Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, i la directora
de la Fundació Setba, Cristina Sampere.
Joel García i Esperanza Palacios, del Grup Alba, van ser els guanyadors
del premi de pintura i del premi de disseny Bardinet, respectivament,
d'un total de 781 obres rebudes de 55 entitats de tot Catalunya.

Any d’inici:

Cost projecte:

2011

La Casa de Carlota, estudi de disseny

Edició: IX

Col·laboradors:

Persones amb discapacitat
intel·lectual i del
desenvolupament

DINCAT
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Col·lectiu:

32

Patrocinadors:

21

Obra social "la Caixa"
Bardinet

Art MIR

FC Barcelona

CaixaForum Barcelona
La Casa de Carlota

Reial Cercle Artístic

Fundació Setba 2019

Direcció artística:

36.000 €

Participants:
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Exposició
El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha acollit, des de la primera
edició, l'exposició de les obres fi nalistes i premiades del certamen.
Del 18 al 30 de juny de 2019, 400 persones van visitar la mostra amb
les 21 obres fi nalistes, entre les quals hi havia els tres primers premis i
la guanyadora del Premi de Disseny Bardinet. Es va vendre el 48 % de
les obres, tot un èxit comercial.

Obres exposades

21
Visites

400

Sala Güell, Reial Cercle Artístic, Barcelona.

Esperanza Palacios
Lacrima Baccus
Valent

L'etiqueta
Valent

34

L'artista ha treballat amb La Casa de Carlota per adaptar
la seva obra al format de l'etiqueta. Un estudi de disseny que
es defi neix com a estrany però tremendament innovador,
que creu que és més fàcil generar noves idees si interactuen
cervells diferents, com el d'un creatiu experimentat amb una
persona amb síndrome de Down o autisme.

El vi "Valent"
està a la venda
a totes les botigues
Vinalium.

Fundació Setba 2019
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El 2019, l'obra Valent de l'artista Esperanza Palacios s'ha
convertit en l'etiqueta d'un vi blanc de Lacrima Baccus del grup
Bardinet, que es pot adquirir a les botigues Vinalium.
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Calendari 2020
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La novetat del calendari 2020 és el seu format de taula,
més pràctic en el dia a dia i a l'hora de fer la distribució
entre les entitats.
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Preu calendari

5€

El guanyador del
primer premi, Joel
García, a la sessió
de treball de La
Casa de Carlota,
juliol de 2019.

Benefi cis
íntegrament
per a les entitats

El disseny del calendari
s'ha fet durant el mes
de juliol de 2019.

Fundació Setba 2019

Des de l'any 2013, editem un calendari amb les 12
obres fi nalistes del premi "El Balcó de les Arts", els
benefi cis del qual van destinats a les entitats dels
artistes. Han estat els tres guanyadors del Premi Artístic
els qui l'han dissenyat, un cop més, amb La Casa de
Carlota.

Sessió de disseny
del calendari a
La Casa de Carlota,
juliol de 2019.
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LA CASA
DE CARLOTA
Estudi de disseny
"L'estudi de disseny La Casa de Carlota és un model de negoci diferent, un
estudi de disseny estrany però tremendament innovador. Amb talent divers,
extremadament divers, i una aposta seriosa i convençuda que la creativitat ha de ser
sufi cientment 'gamberra' per revolucionar aquesta indústria i donar molt més sentit
a la nostra feina". Així és com es presenta La Casa de Carlota a la seva pàgina web.
Un estudi de disseny que dona feina a
persones amb discapacitat intel·lectual que
treballen braç a braç amb creatius publicitaris
Col·labora amb la Fundació
i dissenyadors, compartint tot el procés de
Setba des de l'any 2017 en
creació. Consideren que generar noves idees
aquest projecte.
és més fàcil si interactuen cervells diferents.
Els seus socis fundadors venen també de
mons diferents: José Maria Batalla, amb una
llarga experiència en el sector de les agències de publicitat, i Sergi Capell, que durant
més d'una dècada va dirigir l'activitat de l'Obra Social Caja Madrid a Catalunya i Balears.
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La Fundació Setba va començar a col·laborar amb La Casa de Carlota l'any 2017
per adaptar l'obra guanyadora del premi de disseny "Bardinet" en una etiqueta de
vi i convertir les obres fi nalistes del premi en un calendari il·lustrat, on els números
estan dissenyats pels guanyadors dels tres primers premis de pintura "El Balcó de
les Arts". Els nostres artistes participen en una sessió creativa amb l'equip de La
Casa de Carlota liderat per Inge Nouws, responsable de l'equip inclusiu, i Alexis Díaz,
responsable de disseny.

Fundació Setba 2019
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La Casa de Carlota és molt més que un estudi de disseny, tenen com a objectiu
l'activisme creatiu. Incorporen el valor social a les seves campanyes i el converteixen
en un avantatge competitiu per als seus clients. Creuen en un nou model de gestió de
les empreses i una nova manera de comunicar-se amb el consumidor. Entre els seus
clients hi ha l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Pasqual Maragall, l'empresa Nestlé,
el grup Mahou, Veritas i CaixaBank, entre d'altres.
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05 PATI DE

VEÏNES

Creació artística comunitària
Projecte emmarcat en el programa de creació artística comunitària
"Art i Part", impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) a
diversos barris de Barcelona.
Es tracta d'una obra de teatre musical liderada per un partenariat
d'entitats, artistes, i veïns i veïnes del Gòtic en una recerca creativa
sobre el seu barri, on la Fundació Setba s'ha fet càrrec de la coordinació,
organització, producció i comunicació del projecte.
Pati de veïnes és una creació participativa en la qual els artistes,
acompanyats de Sílvia Comes, cantautora; Pau Baiges, pianista, i
Begoña García Carterón, dramaturga, han treballat conjuntament amb
27 veïns i veïnes del barri, els artistes emergents, per construir una
obra musical de denúncia de la gentrifi cació del Gòtic, partint de la
memòria oral de la gent gran del Casal del Pati Llimona.
Any d’inici:

2019

Participants:
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Sílvia Comes, cantautora; Pau Baiges, pianista, i Begoña García
Carterón, dramaturga.

Artistes:

40

I

Col·laboradors:

Patrocinadors:

ESCAC

Partenariat:

Grisart

ICUB

Fundació Conservatori Liceu

Districte de Ciutat Vella,
Biblioteca Gòtic, FIBS, Casal Gent
Gran Pati Llimona i Centre Cívic
Pati Llimona

La Bonne

Fundació Setba 2019

Foto: Jaime Valdivieso
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Edició:
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A l'escenari
Es va representar el 4 de juliol al teatre de la
Bonnemaison, en el marc del Festival Grec de
Barcelona, amb totes les entrades exhaurides
d'un aforament de 270 localitats. Posteriorment,
al setembre es van fer passis al Pati Llimona i al
Cinema Maldà de l'audiovisual que es va gravar el
dia de l'estrena.
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Fotos: Jaime Valdivieso

Fundació Setba 2019
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270 persones
van assistir a la
representació de
"Pati de veïnes" al
teatre Bonnemaison.
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SÍLVIA
COMES
Cantautora
Sílvia Comes és una de les veus femenines més importants dels Països Catalans.
La cantautora va començar la seva carrera amb Lluís Llach i ha col·laborat amb artistes
com Pedro Guerra, Jackson Browne o Ester Formosa. Gran amant de la poesia, ha
musicat poetes com Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma o Gloria Fuertes, entre d'altres.
Als anys noranta, Comes forma un duet
artístic amb la també cantant Lídia Pujol, amb
qui enregistra dos treballs discogràfi cs que
tenen molt bona acollida per part de la crítica
i el públic.
El 2013 estrena "Aparaulades", un espectacle
poètic i musical juntament amb la poeta
Sílvia Bel. Presenten, a la Fundació Setba,
"Aparaulades amb Espriu", dedicat al poeta en
l'Any Espriu (2013), i el 2014, "Esperit de Vinyoli",
en el centenari del poeta Joan Vinyoli. El 2013
guanya el Premi BarnaSants.

Comença a col·laborar
amb la Fundació
Setba l'any 2013
amb la presentació
d'"Aparaulades amb
Espriu", i l'any 2019
dirigeix l'obra "Pati de
veïnes".
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L'any 2019, amb la Fundació Setba i en el marc del programa "Art i Part" de l'ICUB,
es fa càrrec de la direcció artística i musical de l'obra comunitària Pati de veïnes
amb la gent gran del Casal del Pati Llimona. Compon i enregistra la cançó "Jo d'aquí
no em moc" per a l'apoteosi fi nal de l'espectacle, que es vol convertir en un himne de
resistència dels veïns i veïnes del Gòtic.

Foto: Jaime Valdivieso
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Els darrers anys, Comes compagina la seva carrera com a cantautora amb una feina
de recuperació de la memòria històrica amb la gent gran del Casal de la Barceloneta, a
qui ha dirigit en l'obra musical Barceloneta, anys de guerra.
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06 LA MEMÒRIA

DE LA PLAÇA

Projecte d'arxiu sobre la plaça Reial

El 2012 la Fundació Setba va iniciar un projecte expositiu en
homenatge a la plaça, fent sis exposicions dedicades a diversos locals
o personatges emblemàtics relacionats amb aquest espai.
El 2018, Setba va tancar el seu espai expositiu al públic i va crear
la pàgina web www.lamemoriadelaplaca.cat, en col·laboració amb
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb tota
la informació recollida a través de les exposicions. Un arxiu online
(fotografi es, documentació, testimonis de veïns, historiadors i
comerciants...) que es va posar a l'abast de tothom.
La voluntat de la Fundació Setba és que, any rere any, el projecte
creixi amb la incorporació de fotografies i documents de locals diferents
i que la mateixa ciutadania s'hi impliqui de manera activa i ajudi a
nodrir-lo.
Any d’inici:

2012
Coeditat:

Ajuntament de Barcelona
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Associació Amics i Comerciants de la Plaça Reial
Fundació Setba

Fundació Setba 2019
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Albertí Editors
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El llibre Vida i miracles
de la plaça Reial
En el marc del 20è aniversari de l'Associació Amics i Comerciants de
la Plaça Reial, la Fundació Setba ha coordinat el llibre Vida i miracles de
la plaça Reial, de l'escriptor Xavier Theros, coeditat per l'Ajuntament
de Barcelona i Albertí Editors.

Posem a l’abast de tothom
fotografies, documentació,
testimonis de veïns,
historiadors, comerciants…
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El llibre va ser presentat als mitjans de comunicació per l'autor
Xavier Theros acompanyat per Cristina Sampere, directora de la
Fundació Setba, i Marisol Jiménez, presidenta de l'Associació d'Amics
i Comerciants de la plaça Reial, el 30 d'octubre de 2019 al bar Glaciar
de la plaça Reial.

Les filles dels treballadors de
l’Ambos Mundos el dia de Reis
de 1967.

Foto: Nieves Sirera
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Nens a la plaça Reial
el 1978.

Foto: Maria Espeus

Es t ract a d ' u n lli bre
imprescindible per conèixer la
història de la plaça i els seus
personatges, il·lustrat amb
imatges dels millors fotògrafs
catalans, des de Brangulí
o Català-Roca fins a Maria
Espeus i Joan Fontcuberta.
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XAVIER
THEROS
Escriptor
Xavier Theros, escriptor i antropòleg, cofundador amb Rafael Metlikovez del duet
"Accidents Polipoètics". Ha estat col·laborador en diversos mitjans de comunicació,
com els diaris Deia i El País, i en programes de ràdio a La Xarxa i RAC 1. Actualment,
escriu al diari Ara i col·labora amb els informatius de Betevé.
Gran coneixedor de Barcelona, és autor de diversos llibres sobre la ciutat, com La
Sisena Flota a Barcelona, que va guanyar el premi de periodisme Josep Maria Huertas
Claveria de 2010, o Barcelona a cau d'orella (2013). El 2017 va guanyar el Premi Josep
Pla de narrativa amb la novel·la La fada negra, un thriller històric ambientat a la Barcelona
de 1843.
El 2014, Theros escriu un dels textos del catàleg de l'exposició "De la Vanguardia
al Sidecar", organitzada per la Fundació, i imparteix una conferència sobre la Sisena
Flota americana.
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Comença a col·laborar
amb la Fundació Setba
l'any 2014 amb l'exposició
"De la Vanguardia al
Sidecar", i el 2019 publica
el llibre "Vida i miracles
de la plaça Reial".

Foto: Irene Fernández
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Amb motiu del 20è aniversari de l'Associació
Amics i Comerciants de la Plaça Reial, es
publica un llibre, Vida i miracles de la plaça
Reial, coeditat per Albertí Editors i l'Ajuntament
de Barcelona, i coordinat per la Fundació Setba,
qui fa l'encàrrec a Xavier Theros com a cronista
de Barcelona i enamorat de la plaça Reial.
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Beneficiaris dels projectes socials de 2019

LA FUNDACIÓ
EN XIFRES

De l’ombra
a la llum

8%

El Balcó
de les Arts

Traspassant
murs

34%

11%

Cost dels projectes de 2019

PATI DE
VEÏNES

Traspassant
murs

29%

19%

PATI DE
VEÏNES

21%

26%

De l’ombra
a la llum

10%

Seguidors a les xarxes socials
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6%

Natura
és Cultura

20%

16 %

Dades de 31 de desembre de 2019
FACEBOOK

2.478
1.298
815
119
18

instagram
twitter
LINKEDIN
youtube
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El Balcó
de les Arts

Altres
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Natura
és Cultura
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Balanç de situació

ACTIU NO CORRENT

2018

2019 % variac.
-9 %

53.746

49.015

4.978

4.780

48.768

40.338

8.430

3.898

40.338

40.338

1.102.714

1.150.278

72.008

6.806

-91 %

Inversions financeres a curt termini

651.917

1.016.599

56 %

Efectiu i altres actius líquids equivalents

378.789

126.873

-67 %

1.156.460

1.199.294

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material

Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials
Altres immobilitzats materials

ACTIU CORRENT
Deutors comercials
i altres comptes per cobrar

TOTAL ACTIU

-4 %

Concepte
Ingressos de l'activitat

Vendes i prestació de serveis

-17 %

Subvencions, donacions i llegats

-54 %

Altres ingressos

PATRIMONI NET

Memòria d’activitats

0

248

272.576

3%

-

-33.624

-36.971

10 %

280

664

137,14 %

-142.844

-142.277

-0,4 %

-109.621

-109.759

0,13 %

-33.223

-32.518

-2,12 %

-64.569

-73.078

13 %

-61.603

-72.393

17,52 %

-374

-223

-40,37 %

-2.592

-462

-82,18 %

0

-8.376

-

1.008

0

-

-326

0

-

-12.420

27.099

118,19 %

-24.905

27.938

-212 %

4%

2019 % variac.
2%

511.501

486.595

-24.905

27.939

-212 %

1.240

1.240

0%

PASSIU NO CORRENT

564

1.114

Deutes a curt termini

564

1.114

97,5 %

PASSIU CORRENT

18.625

32.407

18.060

11.707

-35 %

0

20.700

100 %

1.156.460

1.199.294

TOTAL PASSIU

265.060

-65 %

Aprovisionaments

650.000

Cobraments anticipats

1.420

4%

650.000

Creditors comercials i altres comptes per pagar

4.032

12 %

-3 %

1.164.534

Subvencions, donacions i llegats rebuts

301.577

-40.700

1.136.595

Resultat de l'exercici

269.340

-41.750

1.165.774

Excedents d'exercicis anteriors

% variac.

Ajuts concedits i altres despeses

1.137.835

Fons propis
Dotació fundacional / Fons social
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2018

2019

0%

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

Passiu

2018

2%
0%
-5 %

Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Amortització immobilitzat
Ingressos financers
Despeses financeres
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

RESULTAT DE L'EXERCICI

97,5 %
79 %

4%
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Actiu

Compte de pèrdues i guanys
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2019
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Cultura
amb
valor social

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

