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#gransiartistes 

NOTA DE PREMSA ‘Grans i Artistes 2013’ 

 

La Fundació Setba col·labora amb la Llar Santa Anna d'Argentona, en el projecte Grans i Artistes, un 

taller d'art teràpia a través de la pintura en què participaran 20 avis i àvies i que conduirà l’artista 

hiperrealista Anna García. El taller durarà dos mesos, fins al 26 de juny, i un cop s’acabi es realitzarà 

una exposició conjunta amb una selecció de les obres realitzades, i una peça creada entre tots. 

 

Amb aquest taller es vol apropar l’art a les persones grans i, a través d'aquesta disciplina entesa com a 

teràpia, afavorir les seves capacitats de comunicació, treballar la imaginació i la mobilitat física. A més a 

més, es vol fer especial esment en l'exercici de la memòria i la convivència entre ells.  

 

En el marc d'aquest projecte, el dissabte 8 de juny es realitzarà l'activitat Naturalesa i Cultura a la casa 

d'El Viver d’Argentona. Una visita a aquest gran casal residencial edificat entre 1810 i 1820 i que 

compta amb extensos jardins farcits de racons romàntics, estàtues clàssiques, estanys, una llotja i un 

templet, entre d'altres elements d'interès.  

 

 

 

Enguany és el segon any que es duu a terme aquesta jornada en col·laboració amb la Llar Santa Anna, 

però s'hi incorpora una activitat. El narrador de contes Albert Estengre explicarà la història d'El Viver i 

realitzarà un espectacle de titelles i ombres xineses a partir del llibre 'Aproximació Històrica al 

mite de Sinera' sobre l’obra de Salvador Espriu, amb motiu del centenari del naixement de l’autor 

aquest 2013. D'aquesta manera es vol fer una aproximació a l’obra d’Espriu a través dels personatges 

dels seus contes i, alhora, realitzar un exercici de memòria a partir d'aquesta obra fonamental sobre la 

comarca del Maresme, d'on són la majoria dels avis que hi participaran.   

  

Un dels objectius de la Fundació Setba és la millora de la qualitat de vida de col·lectius desfavorits, entre 

els quals la gent gran. Així aquest projecte amb la Llar Santa Anna, que es realitza per segon any 

consecutiu, assenta les bases d'una col·laboració que té vocació de continuïtat. 

 


