
La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de lucre de Barcelona que, des de l’any 2009, 
organitza i produeix projectes adreçats a col·lectius en risc d’exclusió per contribuir a la transformació 
social a través de l’art i la cultura.

L’any 2011, la Fundació Setba va posar en marxa el Premi Setba, un certamen de pintura amb l’objectiu 
principal de visibilitzar les obres d’artistes amb discapacitat intel·lectual . 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 
“magistrals”.

Durant aquests deu anys han format part del jurat del premi els crítics d’art Mery Cuesta i Ricard Mas 
Peinado; els artistes Pep Camps, Núria Guinovart i Roser Oduber; el galerista Raimon Maragall; Glòria Cid 
i Isabel Abad de la Fundació ”la Caixa”; Josep Fèlix Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona; 
Josep Manuel Jaurena, gerent de l’empresa Art Mir, i Belén Gracia i Cristina Sampere, de la Fundació 
Setba.

Atesa la demanda en formació artística per part de les entitats que treballen amb discapacitat 
intel·lectual, la Fundació Setba posa en marxa, a partir del 2020, el projecte MAGISTRALS, a càrrec del 
pintor Jaime Súnico, per potenciar la creativitat i detectar el talent dels seus usuaris.

Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 2019 es van comptabilitzar un total 
de 66.741 persones amb una discapacitat intel·lectual de més del 33 % a Catalunya.

  Definició de discapacitat intel·lectual: la discapacitat intel·lectual implica una sèrie de limitacions en les habilitats que la persona aprèn per 
funcionar en la seva vida diària i que li permeten respondre davant diferents situacions i espais. En concret, les persones amb discapacitat 
intel·lectual tenen més dificultats per aprendre, comprendre i comunicar-se. Cal tenir en compte, també, que la discapacitat intel·lectual s'expressa 
en la relació amb l’entorn i, per tant, depèn tant de la mateixa persona com de les barreres o els obstacles que l’envolten. Tanmateix, una bona part 
d’aquestes persones té gran autonomia i no necessita gaires suports per dur una vida normal.

La Fundació Setba es una entidad privada sin afán de lucro de Barcelona que, desde 2009, organiza y 
produce proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión para contribuir a la transformación social 
a través del arte y la cultura.

En 2011, la Fundació Setba puso en marcha el Premio Setba, un certamen de pintura con el principal 
objetivo de visibilizar las obras de artistas con discapacidad intelectual . Actualmente, se trata del premio 
mejor dotado del Estado español que reúne a profesionales del mundo del arte, alumnos de Bellas Artes, 
entidades y fundaciones con un mismo fin: detectar y reconocer el talento de estos artistas “magistrales”.

Durante estos diez años han formado parte del jurado del premio los críticos de Arte Mery Cuesta y Ricard 
Mas Peinado; los artistas Pep Camps, Núria Guinovart y Roser Oduber; el galerista Raimon Maragall; 
Glòria Cid e Isabel Abad de la Fundació ”la Caixa”; Josep Fèlix Bentz, presidente del Reial Centre Artístic 
de Barcelona; Josep Manuel Jaurena, gerente de la empresa Art Mir; y Belén Gracia y Cristina Sampere, 
de la Fundació Setba.

Ante la demanda de formación artística por parte de las entidades que trabajan con discapacidad 
intelectual, desde el año 2020 la Fundació Setba pone en marcha el proyecto MAGISTRALS, a cargo del 
pintor Jaime Súnico, para potenciar la creatividad y detectar el talento de sus usuarios.

Según datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en 2019 se contabilizaron un 
total de 66.741 personas con una discapacidad intelectual de más del 33 % en Cataluña.

  Definición de discapacidad intelectual: la discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que aprende la persona 
para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante diferentes situaciones y espacios. Concretamente, las personas con 
discapacidad intelectual tienen más dificultades para aprender, comprender y comunicarse. También hay que considerar que la discapacidad 
intelectual se expresa en relación con el entorno y, por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que la rodean. 
Asimismo, gran parte de estas personas dispone de autonomía y no precisa de gran apoyo para llevar una vida normal.
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ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:CRÈDITS: 
Fotografies dels retrats: La Fotogràfica
Fotografies de les obres: Enric Berenguer
Maquillatge: Maquillaje Tutusaus

ENTITATS PARTICIPANTS: 
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Fundació Catalana de Síndrome de Down

Fundació Estimia
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Grup Alba
Grup Asproseat - C.O. 1981


