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LA CARTA DEL
PRESIDENT
Aquest any 2021 hem pogut comprovar, un cop més, com la cultura és una eina de
transformació social poderosa. Els nostres projectes han impactat de manera notable
en les persones que hi han participat. És per això que són elles les protagonistes de la
memòria d’enguany: Karem, Sofia, Adrià i Shakira, que ens expliquen com d’important
ha estat per a elles formar part d’aquestes iniciatives culturals amb valor social.
Amb l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys hem pogut comprovar que hi ha
projectes que sobre el paper funcionen molt bé, però, un cop duts a la pràctica, no
donen els resultats esperats. L’equip de la Fundació Setba estudia, revisa i avalua
periòdicament els projectes. Sempre està atent als indicadors establerts i, per sobre
de tot, a les valoracions dels participants. Res és inamovible i sempre hi ha l’opció
de millorar.
En aquest afany de superació, l’equip s’ha estat formant en formulació i avaluació de
projectes. També hem estat seleccionats pel programa IMPULSA CULTURA, que té
l’objectiu de dotar els projectes culturals de les eines, els recursos i les metodologies
per convertir-los en una proposta més viable i sostenible. Vull aprofitar aquestes línies
per agrair a la Fundació Catalunya Cultura l’important suport que ens ha donat i la
menció d’honor atorgada al projecte Traspassant l'objectiu en el Premi que convoca
anualment.
Gràcies també a les institucions que confien en nosaltres: Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Ajuntaments d’Avinyó, Argentona i Manresa, i a les empeses
privades Bizcabar Serveis Immobiliaris, Capital Care, Marc Martí i Panasonic Lumix.
Aquestes últimes no només ens donen suport, sinó que els seus responsables i
treballadors també participen activament en alguns dels nostres projectes.
Cal destacar, a més, la filial que la Fundació Setba té a Xile, on s’acaba de convocar
la segona edició del premi de pintura per a artistes amb discapacitat, Los colores
de mi alma, i on comencen nous projectes, dels quals aviat sentireu a parlar.
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Per últim, vull reivindicar de nou les i els protagonistes d’aquesta memòria: les
persones que participen en els nostres projectes, que són la raó d’ésser de la
Fundació Setba. Per concloure, res millor que fer-ho amb la frase de la participant
d’un dels nostres projectes: “Yo soy arte, y si no hay, lo creo”.

Darío Olaortua
President

© Carles Rodríguez
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LA FUNDACIÓ
La Fundació Setba és una entitat sense ànim de lucre que treballa
per contribuir a la transformació social a través de la cultura, de la
mà d’artistes professionals.

PATRONAT

EQUIP DE GESTIÓ

Darío Olaortua Rumeu
President

MISSIÓ

Mariola Foix Llorens
Gerent

Yolanda Mora Morera
Vicepresidenta

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.

Cristina Sampere Fernández
Directora

Mariola Foix Llorens
Vicepresidenta executiva

VISIÓ

Maria Budó Miró
Responsable de projectes

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

Joan Rodés Parellada
Secretari

VALORS

Anna Rosa Congost
Miquel Lerin Vilardell
Josep Félix Bentz Oliver
Maite González Rodríguez
Cristina Sampere Fernández
Vocals

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 nombroses entitats per poder
desenvolupar la seva tasca amb la convicció que la suma d’esforços
i les sinergies ajuden a arribar més lluny.

Laia Higuera Vilamitjana
Responsable de comunicació
Juli Moreno Cascón
Responsable d’administració

TRAJECTÒRIA DE LA FUNDACIÓ
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Constitució de la Fundació Setba

Certamen Premi Setba

2011
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2020

2015

Natura és cultura

Traspassant l'objectiu
Magistrals

La plaça dibuixa

De l'ombra a la llum

2013

Traspassant murs
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PROJECTES 2021
ÍNDEX

01 TRASPASSANT L'OBJECTIU
Projecte de fotografia per a dones internes en Centres
Penitenciaris de Catalunya.
Marta Fàbregas, fotògrafa, artista i activista.
Pàg. 10

02 MAGISTRALS / PREMI SETBA
Projecte de formació artística adreçat a entitats del
sector de la discapacitat intel·lectual.
Jaime Súnico, artista plàstic.
Pàg. 22

03 TRASPASSANT MURS
Projecte artístic participatiu adreçat a persones menors i joves
interns en centres educatius de justícia juvenil de Catalunya.
Zosen Bandido i Mina Hamada, artistes urbans.
Pàg. 34
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Quim Moya, artista i codirector de Cal Gras.
Pàg. 44
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Projecte artístic de respir a la natura adreçat a
usuaris/es d'entitats de salut mental de Catalunya.

© Marta Fàbregas
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04 NATURA ÉS CULTURA
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01 TRASPASSANT L'OBJECTIU
Projecte de fotografia per a dones internes en Centres
Penitenciaris de Catalunya
Traspassant l’objectiu és un projecte participatiu dirigit per la fotògrafa
i activista feminista Marta Fàbregas.
Malgrat les restriccions causades per la pandèmia, durant el 2021 s’han
dut a terme dos tallers de fotografia en el mòdul de dones del Centre
Penitenciari de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires. I això vol dir: 60 hores
de formació, 10.000 fotografies disparades i 30 dones impactades, el
6 % de la població reclusa femenina.
L’objectiu principal és contribuir a la millora de la qualitat de vida de
les participants. A Catalunya, les dones només representen el 7 % de la
població reclusa. Segons l’anuari de MÈDIA.CAT, el 75 % de les internes
han patit en algun moment de la seva vida la violència masclista.
Com a novetat, aquest any ha sortit publicat el primer fotollibre
de la Fundació Setba: BRIANS: mujeres invisibles. Aquest fotollibre,
que mostra com la fotografia pot esdevenir una eina d’empoderament,
és una joia fotogràfica editada per Lumínic que inclou el resultat de
dues mentories realitzades per Marta Fàbregas i Sandra Balsells a dues
participants del projecte, i retrats fets durant els tallers.

Any d’inici:

Cost projecte:

Participants edició III i IV:

2020

52.000 €

30

Marta Fàbregas, artista i activista

Edició III:

Patrocinadors:

Del 21 de gener al 16 de febrer

Bizcabar Serveis Immobiliaris

Edició IV:
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Col·lectiu:

Dones internes en centres
penitenciaris
© Laura Gàlvez-Rhein
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Del 27 de setembre al 27 d'octubre

Departament de Justícia

Institut Català de les Dones
Panasonic - Lumix
Col·laboradors:

Maquillatge Tutusaus
Marc Martí
Amb el suport de:

Institut d'Estudis Fotogràfics de
Catalunya
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Direcció artística:

Editorial Lumínic
Universitat de Barcelona

11

Fomentar l’empoderament i millorar
l’autoestima.

•

Generar oportunitats de feina
a través de la fotografia.

•

Visibilitzar el col·lectiu de dones internes
en Centres Penitenciaris.
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•
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Objectius
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© Laura Gàlvez-Rhein
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Taller de
fotografia
Les sessions es fan a l’antic espai en el qual,
anys enrere, hi havia hagut cel·les d’aïllament.
Les participants aprenen coneixements de
fotografia: la tipologia de plans segons les
òptiques (primer pla, pla mig, pla americà, picat i
contrapicat...), la velocitat i el moviment, el tipus
i la direcció de la llum, etc.
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© Laura Gàlvez-Rhein

S’instal·len dos platós fotogràfics amb focus
i també s’aprofita el pati per la llum natural.
Les internes treballen per parelles, i fan de
fotògrafes i models alternativament.
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Fotografies © Laura Gálvez-Rhein

La Camila, actualment en tercer grau, va
ser participant de la primera edició i ha
fet un reportatge a companyes seves
de la presó que han patit violència
masclista. La Camila les ha retratat
inspirant-se en la sèrie In the American
West, del fotògraf americà Richard
Avedon.
La Sofia, també participant de la
primera edició, però que encara està
complint condemna a Brians, ha fet un
reportatge guiada per Balsells sobre
els oficis en els quals treballen les
dones dins la presó, que ha comptat
amb la col·laboració del CIRE (Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció).

Esquerra © Camila Oliveira

Sota © Sofia Kyprisli

Sandra Balsells i Sofia Kyprisli durant la mentoria

Les mentories

Les persones escollides per rebre les
mentories van ser Camila Oliveira i Sofia
Kyprisli.
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Tot acomplint el segon objectiu del
projecte, que és generar oportunitats
de feina a través de la fotografia, la
Fundació Setba ha organitzat dues
mentories professionals a càrrec de la
directora del projecte, Marta Fàbregas,
i de la fotoperiodista Sandra Balsells,
premi Ortega y Gasset a la Millor Labor
Informativa pel seu treball sobre la guerra
i la postguerra a l’antiga Iugoslàvia.
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Camila Oliveira i Marta Fàbregas durant la mentoria

Durant el 2021, la Fundació Setba ha estat
treballant amb l’editorial Lumínic per publicar
BRIANS: mujeres invisibles, un fotollibre que
mostra com la fotografia pot esdevenir una
eina d’empoderament per a dones internes en
centres penitenciaris de Catalunya.
Aquest fotollibre inclou, a part dels retrats a
les internes del taller realitzats per la directora
artística del projecte, Marta Fàbregas, fotografies
de l’espai de la fotògrafa Laura Gálvez-Rhein i
els dos reportatges mentoritzats: el de Camila
Oliveira i el de Sofia Kyprisli.
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Entre els 400 exemplars impresos se n’han
editat 20 d’edició limitada, cosits a mà, que
inclouen una obra de Marta Fàbregas, amb
el certificat d’autenticitat, i un mirall original
procedent d’una cel·la del centre de Brians 1. La
comercialització del fotollibre s’inicia el 2022.

Mostra de com la
fotografia esdevé una
eina d’empoderament
per a dones internes en
centres penitenciaris
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•

Projecte seleccionat als Premis Impulsa Cultura, de la Fundació Catalunya
Cultura. Formar part de la comunitat Impulsa Cultura és un reconeixement
per a la Fundació Setba. Segons la directora, Cristina Sampere, “ha estat un
impuls per al projecte i ha formalitzat el resultat en forma de fotollibre”.

•

Menció especial del Premi Impulsa Cultura 2021 convocat per la Fundació
Catalunya Cultura, amb un jurat format per Eva Blanco, responsable de
comunicació i relacions públiques d’HP; l’empresari Sergi Ferrer-Salat;
l’escriptor Rafel Nadal; Mª del Mar López-Pinto, del Festival Gargar, i Jordi
Herreruela, director del Festival Cruïlla Barcelona.

•

Publicació a doble pàgina a La Vanguardia: reportatge de la periodista
Carina Farreras amb el títol “Les retratistes de Brians”. També se n’han fet
ressò els següents mitjans: Ràdio Estel, XarxaNet, Ràdio La Marina i Revista
Mirall.

•

Implicació de les empreses patrocinadores, com ara Panasonic i Marc
Martí, representants de les quals van assistir a la presó per a les accions
organitzades el 8M i el 25N.

Fundació Setba 2021

Impactes del projecte

Publicació del fotollibre
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© Marta Fàbregas

SOFIA KYPRISLI
Entrevistem Sofia Kyprisli, participant de la primera edició a
Brians i coautora del fotollibre BRIANS: mujeres invisibles

Com és que et va interessar participar en el projecte de fotografia Traspassant
l’Objectiu? Ja t’agradava la fotografia o havies fet algun curs anteriorment?
Em va sorprendre que en una presó se’n fes un i que es tingués accés a un art tan
lliure. Vaig estudiar el batxillerat artístic, on també s’impartia fotografia, i el fet de
poder participar en aquest projecte (i per moltes raons més) em feia venir nostàlgia.
Creus que ha augmentat el teu interès per la fotografia a partir d’aquest
taller? Vas notar algun canvi en la teva rutina que avui dia segueix present?
Per descomptat. Ha nascut en mi un interès molt més gran del que ja tenia per
la fotografia. Després del curs sento un gran canvi en mi mateixa, en el sentit de
relacionar-me; he fet amistats noves, ha crescut la meva autoestima. He trobat
una nova manera d’expressar-me i sentir, i això aquí és molt important!
Penses que l’art afavoreix el desenvolupament personal dins de la presó?
El curs, i no parlo només per mi mateixa, ens va ajudar a autogestionar-nos i
també a oblidar-nos dels problemes personals, i a mirar-nos i valorar-nos millor
a nosaltres mateixes. No hi ha temps per al mal rotllo.
Apreciem la teva entrega i aportació en totes les edicions del taller. Com
valores la teva vinculació a Traspassant l’Objectiu?
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Entrevista completa:

© Fotografia de la interna Thalita Borges
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Crec que puc transmetre el missatge que he rebut amb molta positivitat,
professionalitat, sensibilitat i amb aquesta força que m’ha transmès saber què
és ser una MUSA: ser DONA!
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02 MAGISTRALS
Projecte de formació artística adreçat a entitats del sector
de la discapacitat intel·lectual
Magistrals és un projecte de formació que té com a objectiu la
professionalització dels tallers d’art de les entitats socials que treballen
amb persones amb discapacitat intel·lectual.

Primer premi del
Premi Setba:
Adrià Gómez
Fundació Aspronis
Blanc i negre

Per al desenvolupament del projecte es treballa amb la col·laboració de diversos
artistes. Per a la primera formació s’ha comptat amb l’artista plàstic de
prestigi internacional Jaime Súnico. Les seves obres es troben en col·leccions
com la del Museu de Montserrat, la Fundació Kaminsky, la Col·lecció Testimoni
de la Fundació ”la Caixa” o la Fundació Vila Casas, i ha exposat en galeries
nacionals com ara la Senda a Barcelona, la Galerie von Braunbehrens de Munic
o la Galeria Marwan Hoss de París, entre d’altres. I si amb això no n’hi hagués
prou, fa més de 30 anys que imparteix classes a artistes amb discapacitat
intel·lectual.
A finals del 2020 i durant el 2021, Magistrals s’ha visibilitzat mitjançant una
exposició itinerant per Catalunya (Barcelona, Vic, Manresa i Tàrrega) amb
una mostra de les obres guanyadores dels deu anys del Premi Setba.
Al Premi Setba s’hi han presentat 1.347 obres (315 en la categoria de disseny
i 1.032 en l’artística), de les quals només se n’han seleccionat 21. El guanyador
del primer premi en la categoria artística ha estat Adrià Gómez, de la Fundació
Privada Aspronis, per la seva obra Blanc i negre.
Any d’inici:

Cost projecte:

Participants projecte:

Obres seleccionades:

2021

68.000 €

32
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Jaime Súnico, artista plàstic

Col·lectiu:

Patrocinadors:

Educadors socials i usuaris d’entitats
de discapacitat intel·lectual

Bizcabar Serveis Immobiliaris
Capital Care

Any inici del Premi Setba:

Departament de Cultura

2011
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Obres presentades al Premi Setba 2021:
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1.347
Guanyador Premi Setba 2021:

Adrià Gómez, de la Fundació
Aspronis, per Blanc i negre

Diputació de Barcelona

Ramon Molinas Foundation
Col·laboradors:

Obra Social “la Caixa”, Art MIR,
Barna Art, EGM, Enric Berenguer, La
Fotogràfica, La Casa de Carlota,
Maquillatge Tutusaus, Bardinet i FC
Barcelona
Amb el suport de:

Ajuntament de Manresa, Ajuntament
de Tàrrega, Ajuntament de Vic,
Dincat i el Reial Cercle Artístic

Fundació Setba 2021

Direcció artística:
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Millorar la formació artística dels usuaris de les entitats que
treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual

•

Ajudar els educadors socials a detectar el talent dels seus
usuaris

•

Visibilitzar i reconèixer el talent dels artistes usuaris de
les entitats que treballen amb persones amb discapacitat
intel·lectual

Formació artística

Aquesta formació, que en un principi
havia de ser presencial, a causa
de la pandèmia va haver-se de
transformar en format digital. A través
de l’elaboració de tres càpsules de
vídeo, les entitats participants al
projecte han rebut alguns consells
sobre quins materials són els més
adequats per utilitzar en els tallers
d’art, i ha animat els participants a
perdre la por al full en blanc.

Les entitats que hi han participat han
estat: Adisga, Associació Discapacitats
Aran, Caviga, CO Fundació Astres,
CO Les Corts, CO Marquet Molins –
APIP – ACAM, CO Pedralbes, CIPO,
Fundació Catalana Síndrome de
Down, Fundació Estímia, Fundació
l’Estany, Fundació Sant Tomàs – CO
Calldetenes, Fundació TAC Osona,
Grup Alba, Grup Aproseat – CO 1981
i Taller Baix Camp.

Fundació Setba 2021

•

© Obra de Gerard Pujol, del CO Calldetenes de la Fundació Sant Tomàs, pel projecte Magistrals
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Objectius

Vídeo formació artística:
25

Exposició itinerant per
Catalunya
A finals del 2020 i durant el 2021, Magistrals s’ha visibilitzat a
través d’una exposició itinerant per Catalunya (Barcelona, Vic,
Manresa i Tàrrega), amb el suport del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una mostra de les obres
guanyadores dels deu anys del Premi Setba, i els artistes que hi han
participat són: Anna Giralt, de CIPO; Erik Nitsch i Rubén Izquierdo,
de la Fundació Catalana Síndrome de Down; Mònica López, de
la Fundació Estímia; Josep Maria Teixidó, d’Acudam; José María
Escobar, de la Fundació Asproseat; Raúl Sánchez, del Centre
Ocupacional Les Cor ts; Joel García, del Grup Alba, i Gerard
Pujol, de la Fundació Sant Tomàs.
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Botiga:

Fundació Setba 2021
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Les obres seleccionades al Premi Setba 2021 s’han exposat al Reial
Cercle Artístic del 16 al 21 d’octubre del 2021 i estan a la venda a
través de la pàgina web de la Fundació Setba.
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1r premi: Adrià Gómez
Fundació Aspronis
Blanc i negre

2n premi: Daniel Temporal
Fundació Ampans
Titiritero

3r premi: Joana Caparrós
Fundació Ampans
Tucán

Premi Setba

28

Fotografies © Carles Rodríguez
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S’han presentat 1.347 obres, de les quals només
se n’han seleccionat 21. El guanyador del primer
premi en la categoria artística ha estat Adrià
Gòmez, de la Fundació Privada Aspronis, per la

seva obra Blanc i negre. En segona i tercera posició
han quedat Daniel Temporal per Titiritero i Joana
Caparrós per Tucán, ambdós de la Fundació Ampans.
La gala s’ha celebrat el 13 de setembre al
CaixaForum de Barcelona i hi han assistit
un total de 140 persones, entre elles, Àngels
Torras, directora dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya; Carles Campuzano, director de Dincat,
i Jean-Paul Bouyat, president de Bardinet Espanya.

Fundació Setba 2021

S’ha celebrat l ’onzè certamen de pintura
dirigit 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.
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Premi de disseny Bardinet

Impactes del projecte
•

Les càpsules han tingut molt bona acceptació per part dels professionals de les
entitats: el 86 % està satisfet amb el format, un 76 % amb la metodologia aplicada i un
82 % amb l’assoliment dels objectius.

•

Les tres càpsules han obtingut 348 visualitzacions a la plataforma YouTube. I, segons
els qüestionaris que s'han fet als centres, un 60 % dels usuaris consideren que el
projecte ha tingut un impacte alt, mentre que el 40 %, un impacte mitjà. Manifesten
que se senten més atrevits a l’hora d’enfrontar-se al paper en blanc.

•

Pel que fa als educadors i a les entitats, manifesten que, gràcies a la formació, han
après noves metodologies i han experimentat un canvi de visió a l’hora de
valorar les pintures dels usuaris com a obres d’art i no com a treballs manuals.
Un 80 % dels educadors consideren que han tingut un impacte mitjà.

•

El projecte de Magistrals i els Premis Setba han aconseguit 17 impactes en mitjans
de comunicació. Entre ells, destaca la cobertura de la inauguració de l’exposició de
Vic per part de 9 TV; l’entrevista a ràdio Ona Malgrat al guanyador del Premi Setba,
Adrià Gómez; la cobertura per part del mitjà Diari de la Discapacitat, o l’entrevista a
Ràdio Tàrrega.

Marta Pérez, de la Fundació Ampans, ha estat la
guanyadora del Premi de disseny Bardinet 2021.
Els vins de la Fundació Setba formen part de
la col·lecció Més Feliç, Valent i Pico Naranja, del
celler Lacrima Baccus, de D. O. Penedès, del grup
Bardinet.
Com a novetat, aquests vins es poden trobar
a les cadenes de Bon Preu i Sorli, a part de les
botigues Vinalium. Durant el 2021 es van vendre
141.000 ampolles del vi Valent i 76.800 del Més
Feliç. Les seves vendes s’han incrementat un 20 %
respecte de l’any anterior. Tot i que la majoria de
les seves vendes es fan en el mercat nacional
(98 %), també n’exporten a Itàlia, a Finlàndia i a
la Xina (2 %).

1r premi de disseny: Marta Pérez
Fundació Ampans

Jean-Paul Bouyat entregant el premi.

Fundació Setba 2021
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Vegeu el reportatge
de 9 TV:

Ampolles de Més Feliç i Valent a les prestatgeries de Bon Preu.

© Carles Rodríguez
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© Fundació Ampans

ADRIÀ GÓMEZ
Entrevistem Adrià Gómez, de la Fundació Aspronis,
guanyador del primer premi dels Premis Setba 2021 per la
seva obra Blanc i negre
Ja hem vist que t’agrada molt dibuixar. Des de quan? Ho vas descobrir a la
Fundació o ja pintaves des de petit?
Sí, m’agrada molt. Des de ben petit que dibuixo.
Consideres que la teva tècnica és el dibuix? O també pintes?
Sempre he dibuixat amb bolígraf. Amb el pas dels anys he pogut provar diverses
tècniques, i quan ho faig amb bolígraf és quan em sento més còmode.
Com et sents quan pintes?
Em tranquil·litza, em fa sentir molt bé.
És la primera vegada que et presentes al certamen de pintura del Premi
Setba? Com vas saber que hi havia aquest premi?
Sí, és la primera vegada que m’hi presento. Des del SOI —Servei d’Inserció
Laboral— ens ho van proposar a uns quants companys i a mi. Tinc amics que s’hi
havien presentat en altres edicions. Era el primer cop que feia un dibuix tan gran.
Sempre faig dibuixos més petits a la meva llibreta.
T’esperaves guanyar el primer premi? Com et vas sentir quan vas sentir el
teu nom?
Sí, estava convençut que amb l’obra Blanc i negre podria arribar a guanyar el premi.
Quan van dir el meu nom per pujar a l’escenari em vaig sentir molt content, alegre
i orgullós del meu dibuix.
En què et vas inspirar per fer l’obra Blanc i negre?
L’obra està inspirada en pel·lícules que m’agraden, com ara Pirates del Carib, Jack, el
matagegants, Les cròniques de Nàrnia… I també em fixo en pintors com Velázquez
per inspirar-me i començar els meus dibuixos.

Entrevista completa:
32
32
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I ara què faràs? Vols continuar dibuixant?
Sí, de fet, no deixo de dibuixar mai i intento fer-ho cada dia!

© Carles Rodríguez
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Què has après presentant-te al Premi Setba?
He après a dibuixar en una mida molt més gran del que estic acostumat.
Normalment faig dibuixos més petits.
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03 TRASPASSANT MURS
Projecte artístic participatiu adreçat a persones
menors i joves interns en centres educatius de
justícia juvenil de Catalunya
Traspassant Murs és un projecte d’art comunitari que proposa
transformar artísticament els murs interiors dels Centres Educatius
de Justícia Juvenil de Catalunya i fer visible la realitat dels joves interns.
Durant el 2021 s’ha fet la primera rèplica del projecte al C. E. Els
Til·lers (Mollet). Anteriorment, s’havia fet a Can Llupià (Barcelona) amb
l’artista Marcel·lí Antúnez. La replica del projecte ha anat a càrrec dels
artistes urbans reconeguts mundialment per les seves obres murals
Mina Hamada i Zosen Bandido. En aquesta edició també s’ha comptat
amb la participació a l’equip de treball de Karem Capseta, participant
de la segona edició, i dels alumnes de la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona.
La productora Createl s’ha interessat pel projecte i s’ha elaborat un teaser
amb entrevistes als educadors de Can Llupià, l’artista Marcel·lí Antúnez
i la participant Karem Capseta, amb l’objectiu d’exposar els principals
impactes que genera el projecte.
Per visibilitzar el projecte, el Museu Marítim de Barcelona ha acollit
una exposició temporal sobre l’última intervenció artística que es va
fer a Can Llupià i s’ha fet una rèplica a mida real del mur que parla sobre
el mar.
Any d’inici:

Cost projecte:

Participants edició IV:

2018

60.000 €

28

Zosen Bandido i Mina Hamada, artistes urbans

Dates edició IV:

Col·laboradors:

Del 3 de maig a l'1 de juny

Museu Marítim de Barcelona

Memòria d’activitats

Col·lectiu:
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Persones menors i joves interns de
centres educatius de justícia juvenil
de Catalunya
Patrocinadors:

Bizcabar Serveis Immobiliaris
Obra Social "la Caixa"
Ciments Molins

Pinturas Lepanto
Montana Colors
Amb el suport:

Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
Difusor
B-Murals Centre d'Art Urbà
Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona
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Direcció artística:
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Fomentar l’empoderament dels nois i noies dels CEJJ

•

Despertar la vocació artística entre els nois i noies dels CEJJ
			
Visibilitzar els nois i noies dels CEJJ

Memòria d’activitats

•
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Foto: Sara Sanz

Objectius
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© Carles Rodríguez

Intervenció artística a Els Til·lers
Després de l’èxit obtingut amb la transformació del mur
del CEJJ Can Llupià, el 2020 la Fundació Setba va firmar
un conveni de col·laboració per dur a terme aquest treball
d’art comunitari en tots els centres educatius de justícia de
Catalunya.
El motiu pel qual es va decidir començar per Els Til·lers va ser
perquè és l’únic centre on hi ha noies. Elles només ocupen
el 5 % del total de les places dels CEJJ, i, a més, és on hi ha
la unitat terapèutica que acull els joves amb problemes
de salut mental.

Dibuixos originals dels participants, els quals s'han agafat de referència per compondre el mural.

Mina Hamada i Zosen Bandido, dos artistes reconeguts a
escala mundial que acumulen més de 50.000 seguidors a
Instagram, van ser els encarregats de dirigir el projecte. Els
dibuixos que es veuen al mural s'han extret de dibuixos
originals dels participants. Per a la intervenció han fet
servir esprais de pintura d’aigua i pintura plàstica.

Memòria d’activitats

© B-MURALS Centre dArt Urbà
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Un cop acabada la intervenció al mur,
s’ha organitzat una visita a la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona
perquè els alumnes en pràctiques
realitzessin una sessió de gravat amb els
participants del projecte. El resultat: EXIT,
un llibre d’artista fet per Jessica Álvarez,
Samuel Álvarez, Mariona Armengol,
Eugenia García, Guillem Herrera i Josep
Herrera, amb la supervisió d’Eva Figueras
i Mar Redondo.
© Mar Redondo

Vegeu EXIT:
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Col·laboració amb la UB
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Impactes del projecte

© Carles Rodríguez

•

Participació de Karem Capseta, jove que anteriorment va estar
interna a Can Llupià, en l’equip de treball, que cobra una remuneració
econòmica com a assistent del director artístic.

•

Reportatge sobre el projecte al TN migdia de TV3, emès el 7 de juny
de 2021.

•

Col·laboració de joves d’Els Til·lers en la creació del llibre d’artista EXIT,
amb alumnes de gravat de la Facultat de Belles arts de la Universitat de
Barcelona.

•

Un total de 12 joves dels centres Els Til·lers i Folch i Torres han visitat
amb els seus educadors l’exposició Traspassant mars i murs. L'art
com a salvavides al Museu Marítim de Barcelona.

Veure reportatge
de TV3:

Visibilització del projecte
Karem Capseta durant l'entrevista de TV3

Fundació Setba 2021

va dissenyar amb els joves. A la part del darrere
del mural, l’exposició es divideix en sis parts:
el mar, els centres educatius de justícia juvenil
a Catalunya, el projecte Traspassant Murs, els
joves, l’artista Marcel·lí Antúnez i el futur del
projecte Traspassant Murs.

Memòria d’activitats

Des del setembre del 2021 fins al febrer del
2022, el vestíbul del Museu Marítim de Barcelona
ha acollit l’exposició Traspassant mars i murs.
L’art com a salvavides per parlar sobre la relació
que molts joves interns en centres educatius de
justícia juvenil de Catalunya tenen amb el mar.
Per fer-ho, s'ha reproduït a mida real el tram
del mur de Can Llupià, que tracta sobre el
mar, i que el director artístic Marcel·lí Antúnez
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KAREM CAPSETA
Entrevistem Karem Capseta, participant en la segona
edició del projecte Traspassant Murs al centre Can Llupià
(2019) i membre de l'equip de treball a Els Til·lers (2021)
Com vas rebre la proposta de formar part de l’equip artístic de la rèplica del
projecte a Els Til·lers? Vaig rebre la proposta de manera inesperada. Jo estava
en un recurs de medi obert i em va trucar la Cristina per proposar-me la idea.
Al principi no entenia gaire bé què volien fer, però em va entusiasmar la idea de
fer arribar a més joves com jo la passió i la motivació per construir la vida d’una
manera diferent, i ho vaig acceptar encantada.
T’ha agradat treballar-hi? Què t’ha aportat? M’ha agradat molt treballar-hi.
Estava molt còmoda amb el que s’estava construint, i crec sincerament que és una
oportunitat molt maca. La serenitat i el fet de veure persones en la mateixa situació
que tu avançant i col·laborant en un projecte en comú és una cosa molt bonica.
Havent viscut en primera persona la segona edició del projecte Traspassant
Murs, quina valoració, ara com a professional, faries del projecte? Creus que
se segueix una bona metodologia? Crec i estic plenament convençuda que el
projecte és necessari i compleix una funció totalment educativa. És cert que, com
sabem de sobres, és difícil treballar amb adolescents; tot i això, crec que en totes
les edicions, en les quals he pogut ser present, el treball que s’ha fet tant per part
dels nois i noies com per part de l’equip de treball ha estat més que correcte.
Com has vist els i les joves que han participat en l’edició d’Els Til·lers? Has
observat alguna evolució o transformació personal? En quins aspectes? He
vist joves que hi volien participar, joves que no, joves que s’hi sentien obligats i
d’altres que estaven ansiosos per començar, però, en cada sessió, tant jo com
els meus companys d’equip vèiem que hi havia més ganes de seguir pintant que
ganes de deixar de fer-ho.

42

Entrevista completa:
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Confies en el fet que aquest projecte pot servir per a altres persones? En el
teu cas, et va ajudar? Hi confio plenament, n’estic convençuda al 100 %. Crec
que no soc gaire diferent de la resta de persones i, si a mi m’ha pogut ajudar,
és evident que també ho farà per a la resta. D’una manera o d’una altra, aquest
projecte t’ajuda a créixer i, almenys a mi, a evolucionar.

43

04 NATURA ÉS CULTURA
Projecte artístic de respir a la natura adreçat a
usuaris/es d'entitats de salut mental de Catalunya
Natura és Cultura és una intervenció artística en espais naturals de
Catalunya: al bosc de la Torre dels Soldats d’Avinyó i a la finca del Viver
d’Argentona.
El projecte està dirigit per l’artista Quim Moya, i, en el cas de les entitats
participants a Avinyó, se’ls proporciona als usuaris i usuàries un respir
d’una setmana a la natura, a la residència d’artistes Cal Gras de la mateixa
localitat. En canvi, en el cas d’Argentona, es desenvolupen unes sessions
artístiques similars a la del bosc de la Torre dels Soldats, però sense la
part del respir. A Argentona es col·labora amb l’entitat ITA Salud Mental,
on hi ha joves i menors d’edat.
Aquest any, aprofitant que la temàtica de La Marató de TV3 ha estat
centrada en la salut mental, s’ha posat en marxa la campanya Posem
cara a la salut mental i s’han recaptat 772 € gràcies a la venda d’unes
làmines de fusta pintades pels participants del projecte i per alumnes
de centres educatius dels municipis involucrats.

Any d’inici:

Cost projecte:

Participants Avinyó edició X:

Participants Argentona edició III:

2012

40.000 €

24

16

Quim Moya, artista plàstic

Dates a Avinyó:

Patrocinadors:

Del 6 al 24 de setembre

Ajuntament d’Argentona

Dates a Argentona:

Del 27 de setembre a l’1 d’octubre
Col·lectiu:

Memòria d’activitats

Usuaris i usuàries d’entitats de salut
mental de Catalunya
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Bizcabar Serveis Immobiliaris
Capital Care

Diputació de Barcelona
Col·laboradors:

Cal Gras
HP Hewlett-Packard
Pinturas Lepanto
Xocolates Torras
Amb el suport de:

Ajuntament d’Avinyó

Fundació Setba 2021

Direcció artística:
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Objectius
•

Donar un respir a les persones participants en el
projecte i a les seves famílies
		
• Fomentar el treball en equip i l’empoderament
personal

46

Desestigmatitzar i visibilitzar la realitat de les
persones que conviuen amb la malaltia mental

Fundació Setba 2021

© Oriol Segon Torra
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Land Art a Avinyó

Land Art a Argentona

El bosc de la Torre dels Soldats és un indret que es
troba al municipi d’Avinyó, a l’antic camí ramader
de transhumància. Des del 2018, la Fundació Setba
organitza una intervenció artística en els arbres a l’estil
del bosc d’Oma d’Agustín Ibarrola.

A Argentona, el dia a dia de l’activitat transcorre
d'una altra manera. Com que es tracta de nois i noies
joves, molts d’ells amb una patologia de TCA, és més
difícil dur a terme un respir. Per això la finca del Viver
d’Argentona, que està al costat del centre de salut,
els proporciona aquest espai perquè puguin realitzar
durant una setmana les feines artístiques i puguin
pintar els arbres.

Durant tres setmanes, passen tres entitats diferents a
fer el respir artístic. S’instal·len a la residència d’artistes
Cal Gras, on duen a terme diversos treballs creatius
i potencien les seves capacitats d’autonomia. Primer
pinten sobre làmines de fusta i, una vegada ja han
posat en pràctica la pintura sobre escorça, es dirigeixen
al Bosc de la Torre dels Soldats per intervenir sobre
els arbres. És important recalcar que les pintures
que es fan servir són ecològiques, no fan malbé els
arbres. Contenen l’etiqueta Eco-label Europea i estan
compostes per matèries primeres d’origen vegetal.

En aquesta edició, la Fundació va propiciar una
trobada entre alumnes de l’Institut d’Argentona
i joves d’ITA. El resultat va ser tan positiu que ho
repetirem el 2022. Entre alguns d’ells es va establir un
vincle que encara perdura.
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© Paul Levit
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Les entitats participants d’aquesta edició han estat la
Fundació Vidal i Barraquer, Mosaic Fundació Althaia i
l’Hospital de Mataró.
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La Marató de TV3
En el marc de La Marató de TV3, s’ha iniciat
una campanya de conscienciació de la salut
mental amb la col·laboració d’entitats de
salut mental, alumnes de centres educatius,
institucions, empreses i associacions veïnals
amb el nom Posem cara a la salut mental.
La campanya ha aconseguit recaptar 772 €
gràcies a la venda de les làmines artístiques
elaborades pels usuaris i usuàries d’entitats
de salut mental i alumnes de l’Institut
d’Argentona i Avinyó.
Aquest projecte ha tingut com a objectiu
contribuir en la lluita contra els estigmes
de la salut mental i s’ha visibilitzat en
un mural del fotògraf Oriol Segon Torra,
que ha retratat usuaris d’entitats de salut
mental i alumnes de les escoles fent una

cadena humana. El projecte ha comptat
amb el suport de la Diputació de Barcelona,
Capital Care, HP Espanya, els Ajuntaments
d'Argentona i Avinyó, els centres educatius INS
Argentona i l’Institut Escola Barnola, entitats
veïnals d’ambdues poblacions i els centres
de salut mental ITA Salud Mental, el projecte
Mosaic de la Fundació Althaia, el Servei de
Rehabilitació comunitària Sant Andreu de
la Fundació Vidal i Barraquer i el centre de
salut mental i addiccions de l’Hospital de
Mataró.

S’han aconseguit
recaptar 772 € per a
La Marató de TV3,
per la sensibilització
de la salut mental

© Oriol Segon Torra
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•

El 55 % dels participants manifesten que ha estat positiu
sortir del seu entorn habitual i que se senten més tranquils
en acabar l’estada.

•

Els educadors de les entitats de Salut Mental afirmen que,
després de participar en el projecte, els usuaris reclamen fer
més activitats artístiques.

•

Alumnes de l’Institut d’Argentona han mantingut el contacte
amb participants de l’entitat ITA.

•

La Fundació Setba ha recaptat 772 € amb la venda de les làmines
artístiques pintades pels usuaris d’entitats de salut mental i
alumnes de les escoles.

Fundació Setba 2021
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Impactes
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SHAKIRA MERCADER
Entrevistem Shakira Mercader, participant en el projecte
Natura és Cultura a Argentona
Si no és agosarat preguntar-ho, quant de temps fa que ets al centre?
Explica’ns una mica qui ets.
Actualment*, fa cinc mesos que estic ingressada al centre terapèutic ITA Argentona,
a la unitat de psiquiatria general (UPG). Soc la Shakira Mercader, una noia de divuit
anys que ha estudiat el batxillerat artístic escènic, perquè m’encanta tot el món
de l’art i com s’ha anat experimentant amb el temps. Malgrat la meva situació,
segueixo lluitant dia rere dia per superar les dificultats que han fet que acabés
aquí, i m’intento mobilitzar pensant en allò que em motiva i m’apassiona, que al
final és el que m’ajuda a no tirar la tovallola.
T’agradava pintar d’abans o has descobert la pintura gràcies al projecte?
La pintura en si ja m’agradava des de petita, però feia temps que no tornava a
utilitzar-la com a eina d’expressió, i gràcies al projecte he descobert que he de ferho molt més sovint, ja que m’ajuda a concentrar-me per deixar altres pensaments
innecessaris que em provoquen malestar i que, a més, m’estimula les idees i
m’ofereix la llibertat absoluta en relació amb la meva creativitat.

Sent sincera, com valores l’activitat?
Considero que l’activitat ha estat molt apropiada i original. Tot molt organitzat i
amb el detall de donar-nos una bosseta amb un sketchbook nou acompanyat de
llapis i goma. Em va transmetre molta serenitat quan van emprar el seu temps
a mirar el que dibuixàvem alguns, donant la seva opinió i compartint també uns
quants esbossos. Fins i tot vam poder aprofundir sobre els nostres projectes (el
de l’arbre i el de la làmina de fusta) davant el grup, i estic molt agraïda per havernos donat veu i respectant-nos, juntament amb una atenció impregnada d’afecte.

* Entrevista realitzada el desembre del 2021.

Fundació Setba 2021

Memòria d’activitats
Memòria
d’activitats

I en el teu cas en particular, què t’ha aportat participar en aquesta activitat?
En general, molta il·lusió i satisfacció davant l’ambient, les persones i el seu carisma,
la llibertat d’expressió, l’espai obert envoltat de natura preciós, la gratitud i la
confiança rebudes… El txi-kung va ser una proposta interessant que va valdre
la pena provar, i ho vaig rebre com un altre tipus de meditació. També he pogut
conèixer els alumnes de l’Institut d’Argentona i compartir l’experiència de manera
propera. Però, sobretot, m’ha aportat l’oportunitat de ser escoltada i no ser tractada
d’una manera diferent per les meves condicions i els estigmes que les acompanyen.

Entrevista completa:
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PROJECTES I BENEFICIARIS

XARXES SOCIALS

Cost dels projectes del 2021 en percentatges

Seguidors a @fundaciosetba
Dades del 31 de desembre del 2021

20 %

Natura és
cultura

27 %

Traspassant
murs

23 %

Traspassant
l'objectiu

Memòria d’activitats

Natura és
cultura
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19 %

Traspassant
murs

1.972

(+ 334)

1.018

(+ 91)

386
30 %

Magistrals /
Premi Setba

Beneficiaris dels projectes socials del 2021 en percentatges

26 %

2.340

20 %

Traspassant
l'objectiu

35 %

Magistrals /
Premi Setba

61

(+ 153)

(+ 29)

IMPACTES EN MITJANS
Impactes en mitjans segons canal
S’han aconseguit 58 aparicions en total en mitjans de comunicació:
Televisió:

10

Premsa:

17

Portals:

19

Ràdio:

12
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LA FUNDACIÓ EN XIFRES
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Actiu

ACTIU NO CORRENT

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2020
1.096.773

2021 % variac.
1.130.769

3%

Concepte
Ingressos de l'activitat
Vendes i prestació de serveis

241.888

262.326

8%

446

11.260

-

241.442

251.066

4%

2.432

619 %

43.429

42.652

–2 %

1.053.005

1.085.685

3%

Ajuts concedits i altres despeses

– 37.915

– 7.520

– 80 %

121.816

129.101

6%

Aprovisionaments

– 22.843

– 35.755

57 %

24.621

23.727

–4 %

538

0

– 100 %

0
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-

– 128.097

– 139.413

9%

4.140

0

– 100 %

– 62.959

– 63.476

1%

Actius per impostos corrents i altres crèdits amb les
Administracions públiques

20.481

23.207

13 %

– 60.454

– 63.448

5%

– 50

– 28

– 44 %

Efectiu i altres actius líquids equivalents

97.195

105.374

8%

– 2.452

0

– 100 %

1.218.589 1.259.870

3%

– 1.603

– 1.114

– 31 %

0

0

-

Variació de valor raonable en instruments financers

38.461

32.680

– 15 %

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

– 1.150

0

– 100 %

26.323

47.727

81 %

Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini

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

TOTAL ACTIU

Subvencions, donacions i llegats

Altres ingressos de l'activitat
Despeses de personal
Altres despeses de l'activitat
Serveis exteriors
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Amortització immobilitzat
Ingressos financers

Passiu

PATRIMONI NET

2020

2020 % variac.

1.192.096 1.239.823

4%

1.190.856

1.238.583

4%

650.000

650.000

0%

514.534

540.856

5%

26.323

47.727

81 %

1.240

1.240

0%

PASSIU CORRENT

26.492

20.047

– 24 %

Deutes a curt termini

451

478

6%

13.342
3.551

19.568
8.585

47 %
142 %

9.791

10.983

12 %

12.700

0

– 100 %

1.218.589 1.259.870

3%

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

Creditors per activitat i altres comptes a pagar
Creditors diversos
Memòria d’activitats

2021 % variac.

338

Immobilitzat intangible
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2020

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

TOTAL PASSIU

RESULTAT DE L'EXERCICI
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BALANÇ DE SITUACIÓ
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Plaça Reial 10, 1r 2a
08002 Barcelona
Tel. 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org

