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La Fundació Privada Ciutat de Valls està regida 
per un Patronat, que es reuneix regularment.

També existeix un Consell Consultiu format per 
membres d’honor, exalcaldes i altres de lliure desig
nació que es reuneix una vegada a l’any.

La presidència l’ostenta l’alcalde de la ciutat de 
Valls.

Tots els càrrecs del patronat i del consell con
sultiu són gratuïts i no perceben cap tipus de remu
neració.
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CONSELL CONSULTIU
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La Fundació Ciutat de Valls, un any més, presenta la seva memòria anual, en la qual es pretén 
donar compte de l’activitat de l’últim any.

L’any 2014 ha estat marcat per tres fets. D’una banda, es va arribar a la desena edició de 
les Beques Europa. Un programa totalment consolidat que ha becat 147 estudiants, amb gairebé 
150.000 € en ajuts en el conjunt de les edicions, i que ha rebut el suport, en aquest últim any, de 
les empreses d’Isogona SL, Cator, SA, Magvin, SL i Cartonatges Trilla, SA, a més de l’Ajuntament 
de Valls.

Dins d’aquest camp formatiu també s’han atorgat, per segon any, les beques per a estudis 
postobligatoris, que han beneficiat més d’una cinquantena de nois i noies de l’Alt Camp. Un progra
ma finançat conjuntament per Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp, l’Ajuntament de Valls i el Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, amb diversos pobles de la comarca, a més de la nostra Fundació. 

De fet, l’atorgament de beques forma part dels orígens de la nostra institució. Tant Francesc 
Blasi Vallespinosa com Francesc Rodon Queralt, fundadors i mecenes de la nostra fundació, van 
obrir sengles programes de beques al llarg dels anys cinquanta del segle passat.

D’altra banda, durant aquest 2014 s’ha presentat el llibre Els paisatges de l’Alt Camp, un pro
jecte que ha comportat uns quants anys de treball, amb l’objectiu de revaloritzar el nostre entorn 
més pròxim. La publicació ha estat possible gràcies a una bona colla de mecenes: Àngels Ciutat 
i Joan Lluís Fumadó, Marisa Ciutat i Jaume Mercadé, Rosa Maria Ciutat, Maria Lluïsa Florensa, 
Rosa Florensa, Senén Florensa i Pere Travé, a més de la Fundació Privada Mútua Catalana. A tots, 
els volem agrair la col·laboració econòmica, totalment necessària per poder culminar el projecte. 

Tot això i molt més trobareu en aquesta memòria. 

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 23, associada a la Coordinadora Cata
lana de Fundacions i integrada, des de l’any 2009, a la Xarxa de Fundacions Cíviques.

La nostra entitat es va constituir l’any 1949 quan, d’acord amb les disposicions testamentà
ries de Francesc Blasi Vallespinosa, es va crear la “Fundación Francesc Blasi”, la qual, l’any 1984, 
va adoptar la denominació actual i l’acceptació o agregació de nous llegats i fundacions.

La Fundació té per objecte, segons consta en els estatuts reformats i inscrits el dia 23 de fe
brer de 2010, la promoció i impuls d’iniciatives projectades al coneixement i el desenvolupament 
de la cultura, l’art, la història local, la tecnologia, la conservació del patrimoni monumental, artís
tic, documental i natural, en relació a la comarca de l’Alt Camp en general i a la ciutat de Valls en 
particular, així com accions específiques per facilitar el seu progrés en els àmbits cultural, social 
i econòmic.

També és objecte de la Fundació l’organització d’accions de caràcter cívic, social, educatiu o 
de qualsevol altra índole, adreçades totes al foment de la vinculació entre els ciutadans i la ciutat 
i l’Alt Camp.

 Ingressos de convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials ................................................................................................................................................14,51 %

 Col·laboracions d’empreses i de particulars destinades a les activitats habituals de la Fundació 
 i d’altres per a destinacions concretes
 (també inclou els ingressos de les empreses, entitats i particulars destinats a la Nit de Premis) .....................................................................................................................52,50 %

 Ingressos del rendiment del capital propi ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28,93 %

 Donacions destinades a llegats .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4,06 %

PRESIDENT
Albert Batet Canadell

VICEPRESIDENT
Jordi París Fortuny

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

VICESECRETARI
Joaquim Torres Martí

VOCALS
Salvador Casañas Pareta
Antoni Gavaldà Rius
Andreu Guasch Forné
Enric Nogués Farré
Cèsar Puig Casañas
Joan Roig Esteve

Premi Cristina Requena i Giró  ................................2.441,95 €

Premi Ramon Barbat i Miracle  ...............................3.579,73 €

Premi RodonGiró  ................................................... 1.795,23 €

Premi Lear  ...............................................................4.112,45 €

Premi M. Teresa Gatell  ............................................3.626,57 €

Premi Guasch-Coranty / Biennal d’Art 2013 ............613,23 €

Beques Europa curs 2012/2013 
(estudiants universitaris)  ................................8.473,77 €

Beques per a estudis postobligatoris  ................... 2.500,00 €

Nit de Premis  ........................................................ 12.487,61 €

Ajuts a altres col·lectius  ....................................... 12.084,02 €

Despeses de funcionament ................................... 4.058,03 €

Despeses financeres  ..................................................946,13 €

Despeses de difusió  ................................................2.927,42 €

TOTAL  ..................................................................... 59.646,14 €

PATRIMONI
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels llegats 

rebuts i d’una acurada administració, ha anat creixent en 
el decurs dels anys, havent superat, en aquest exercici, el 
llindar dels 500.000 euros.

BONIFICACIONS FISCALS
Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots els 

llegats o col·laboracions econòmiques de particulars i em
preses que es canalitzen a través de la nostra entitat per 
donar compliment a les seves finalitats i objectius es po
den beneficiar de les desgravacions i bonificacions fiscals 
en l’abast i quanties màximes previstes en les legislacions 
vigents.

L’activitat de la Fundació troba el seu finançament a través de diverses fonts: 
en el rendiment de les inversions dels llegats, en les subvencions que rep d’ins
titucions i en les donacions d’empreses i particulars. Sense aquests ajuts com
plementaris que es reben d’institucions, empreses i particulars no seria possible 
portar a terme les activitats esmentades en aquesta Memòria.

Cal tenir present que les quantitats rebudes com a llegats no poden consu
mirse, només es pot fer ús dels rendiments que s’aconsegueixen de les inversions 
realitzades i de les col·laboracions econòmiques rebudes que no siguin llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2014 ha estat de 
59.646,14 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.

Aquestes despeses s’han pogut atendre amb els ingressos de procedència 
diversa com s’indica a continuació:

MEMÒRIA
2014
FUNDACIÓ CIUTAT 
DE VALLS

Antic Hospital de Sant Roc

Carrer Jaume Huguet, 1
43800 Valls (Tarragona)
Apartat de correus 145

Tels. 652 66 11 51
 675 80 70 93
Fax 977 600 660

fcv@fcvalls.org
www.fcvalls.org
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Les despeses desglossades per activitats són:
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Observació: Hem de tenir en compte que algunes de les activitats es paguen a cavall de dos exercicis. Les quantitats esmentades són les que, 
exactament, s’han pagat durant l’exercici de 2014 i, per tant, és possible que no siguin el total del cost de l’activitat.
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ACTIVITATS

XXVI Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE

Objectiu: Creat l’any 1988 en reconeixement de l’industrial va
llenc del qual porta el nom, impulsor del Premi, per pre
miar la millor peça d’artesania de realització pròpia.

Guanyador: El premi es va atorgar a l’obra titulada 13 x 13 = 
169 dels artesans Katsue Kusumi (ceramista) i Alexandre 
Añó i Fröhlich (vidrier).

Exposició: Del 16 de maig a l’1 de juny es van exposar les 
obres presentades a Sala d’Exposicions de l’edifici de 
l’Antic Hospital de Sant Roc. 

Patrocinadors: Família Barbat-Gili, Consorci de Comerç, Arte
sania i Moda, de la Generalitat de Catalunya, i Ajuntament 
de Valls.

X Premi LEAR a la innovació tecnològica

Objectiu: Iniciat el curs 2004/2005 per fomentar la innovació 
tecnològica en electrònica d’automoció entre els estu-
diants universitaris d’aquesta disciplina.

Característiques: Se seleccionen, a través de les universitats 
catalanes que imparteixen aquesta disciplina, un nom
bre indeterminat d’estudiants d’enginyeria, perquè realit
zin els seus respectius projectes de final de carrera a les 
instal·lacions de Lear, a Valls. Es premia el millor projecte.

Guanyador: El premi es va atorgar a Sergio Martínez Porras, 
estudiant d’Enginyeria a la Universitat Politècnica de Cata
lunya, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomu
nicació de Barcelona (ETSETB), pel seu treball “Control de 
Software per un convertidor 20 KW DC/DC”.

Patrocinadors: Lear Corporation Holding Spain, S.L.U., Dipu
tació de Tarragona i Ajuntament de Valls.

IV Premi M. TERESA GATELL VALLVÈ d’atenció a les persones

Objectiu: Creat l’any 2011 pel Pius Hospital de Valls i la Fun
dació Ciutat de Valls, en record i homenatge a la que fou 
membre de l’equip directiu del Pius Hospital de Valls i del 
Patronat de la Fundació Ciutat de Valls, perquè serveixi 
de reconeixement a professionals o col·lectius que s’hagin 
distingit en tasques d’assistència a les persones i en tre
balls de recerca dins del camp de la infermeria.

Guanyadors: A proposta del jurat, en aquesta edició, el premi 
es repartí en dos àmbits. Per una banda, s’atorgaren dos 
premis a dos col·lectius i, d’altra banda, se’n concediren 
dos més als dos millors treballs de recerca presentats.

• Els dos col·lectiu premiats van ser:

 – Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp. Pel seu servei en
vers la nostra població més necessitada mitjançant 
els diferents projectes que tenen oberts.

– Creu Roja de Valls. Per l’interès dels seus socis i 
voluntaris que se centra en l’ajuda a famílies neces
sitades en col·laboració amb els serveis socials mu
nicipals.

• Els dos treballs de recerca premiats van ser:
 – Estudi de l’afectivitat dels cuidadors de persones 

de pendents a la ciutat de Reus, presentat per 
Mont se Boqué.

– La conducta del nadó. Projecte Conèixer, presentat 
per Letícia Bazo.

Patrocinadors: Pius Hospital de Valls i Fundació Ciutat de Valls.

NIT DE PREMIS (31a edició)

Els premis esmentats es van lliurar en el decurs de la Nit de Premis de Valls, en l’organització de la qual
hi participa la Fundació com a responsable de la coordinació i administració. La comissió organitzadora 
està formada per la Cambra de Comerç, la Fundació Ciutat de Valls i l’Ajuntament de Valls.
Hem d’agrair la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona, els Serveis Territorials del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, “la Caixa”, la Xarxa de Cultura de Valls i l’Ajunta
ment de Valls, que ens ajuden a finançar una part important del cost d’aquest acte.

A més de les entitats organitzadores, hi han participat, amb el lliurament dels seus premis, la Comissió 
organitzadora de la Firagost, la Unió de Botiguers de Valls, el Servei de Català de l’Alt CampConsorci per a 
la Normalització Lingüística, la Fundació Anespro, la Colla Joves Xiquets de Valls, el Pius Hospital de Valls, 
l’Institut d’Estudis Vallencs i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que s’ha incorporat en aquesta edició.

La presentació de la vetllada va anar a càrrec dels periodistes vallencs Núria Torres i Ramon Font. 
Durant l’acte de lliurament de premis els assistents van gaudir de l’actuació d’un jove grup vallenc 

format per Nil Mestre i Leo Ruiz (piano), Neus Companys i Marina Barberà (violins), Pol Figuerola (viola) i 
Gemma Ferré i Mireia Moncusi (violoncels), i de la dansarina, també vallenca, Elisenda Nadal. El regidor 
d’escena va ser l’actor Aleix Vallverdú.

Van ocupar la presidència el delegat del Govern de la Generalitat, Il·lm. Sr. Joaquim Nin, i l’Alcalde de 
la ciutat, Il·lm. Sr. Albert Batet.

AJUTS A DIVERSOS COL·LECTIUS

D’acord amb les possibilitats de cada moment, la Fundació també ajuda econòmicament a altres col·lectius
per finançar les seves activitats. Durant aquest any s’han concedit col·laboracions econòmiques a les enti-
tats següents: Comissió ciutadana per a la restauració de l’església de Sant Joan i Institut d’Estudis Va

llencs, i també hem col·laborat al finançament d’un documental de divulgació de singularitats de la nostra 
ciutat elaborat pel vallenc Jordi Ferré titulat Camises cap al cel.

BEQUES EUROPA (10a convocatòria). Curs acadèmic 2013/2014

Objectiu: La finalitat d’aquesta convocatòria és ajudar 
econòmicament els estudiants universitaris als 
quals se’ls ha concedit una estada amb reconei
xement acadèmic en qualsevol universitat estran
gera, dins del marc de programes de mobilitat 
internacional. 

Condicions: Hi poden optar els estudiants:
1. Que tinguin concedida una estada amb reco

neixement acadèmic en qualsevol universitat 
estrangera, dins del marc de programes de 
mobilitat internacional.

2. Que resideixin a l’Alt Camp.

Import individual de la beca: 150 euros per cada 
mes d’estada a l’estranger, fins a un màxim de sis 
mesos per alumne.

Beques assignades: 13 beques, amb un total de 68 
mesos subvencionats.

Acte de cloenda: Es va celebrar el 12 de desembre a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament de Valls, presidit 
per l’I·lm. Sr. Josep Poblet, President de la Diputa
ció; l’I·lm. Sr. Albert Batet, Alcalde de Valls, i el Rec
tor Magnífic de la URV, I’l·lm. Sr. Josep Anton Ferré. 

Patrocinadors: Les empreses Isogona, SL; Cator, SA; 
Magvin, SL; i Cartonatges Trilla, SA, i amb el suport 
institucional de l’Ajuntament de Valls.

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
La nostra Fundació ha continuat col·laborant en la convocatòria d’ajudes per a estudis postobligatoris
iniciada l’any passat, tot recollint una iniciativa conjunta de quatre institucions: Càritas Arxiprestal de l’Alt
Camp, l’Ajuntament de Valls, el Consell Comarcal de l’Alt Camp, amb diversos pobles de la comarca, i la 

nostra Fundació. Aquestes beques tenen la pretensió de garantir, dins de les seves possibilitats, la millora de la 
formació acadèmica dels estudiants de 16 a 18 anys com a pas previ per assolir millors oportunitats d’inserció 
laboral en el futur, per a aquelles famílies a les quals la continuïtat dels estudis dels seus fills pogués resultar 
un problema econòmic. La nostra Fundació hi col·labora amb una aportació de 2.500 euros.

VENDA SOLIDÀRIA

Igual que l’any passat, la Fundació ha promogut la venda d’articles de parament de cuina donats per l’em
presa Isogona, SL, ubicada al polígon industrial de Valls, durant la celebració de la Firagost; el
producte de la venda es destinava a Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp. Aquesta venda solidària ha represen

tat un ingrés per a Càritas de més de 7.000 €. L’activitat no ha significat cap despesa per a l’organització, ja que 
tant el local on s’ha fet la venda, com la propaganda i els embolcalls han estat cedits o donats altruísticament.

XXVIII Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics

Objectiu: Es va convocar per primera vegada l’any 1986, im
pulsat per la família RequenaGiró, tot invocant el record 
i estima per la jove periodista vallenca de la qual porta el 
nom, amb la finalitat de reconèixer, premiar i estimular 
la realització i difusió de treballs periodístics, amb mèrit 
qualificat, que afectin Valls i comarca, o bé a una trajec
tòria professional que s’hagi destacat en la promoció de 
treballs sobre Valls i l’Alt Camp.

Guanyador: El programa Gran recorregut del Canal 33, de la 
Televisió de Catalunya, produït amb la col·laboració de 
Cactus Produccions i La Quimera.

Patrocinador: Família RequenaGiró. 

XXVI Premi RODON-GIRÓ de treballs d’investigació històrica sobre 
Valls i l’Alt Camp

Objectiu: S’inicià l’any 1988 per premiar el millor projecte d’in
vestigació presentat. Porta el nom del matrimoni Fran
cesc Rodon i Enriqueta Giró en mostra de reconeixement 
i agraïment per la seva actitud altruista, ja que cediren a 
la ciutat un valuós llegat econòmic, artístic i bibliogràfic.

Guanyador: En aquesta edició, es premiaren dos projectes 
de treball d’investigació històrica: “L’església barroca de 
Picamoixons: projecte, història i memòria patrimonial 
(1768)”, presentat per Anna I. Serra Masdeu, i “Pere Cata
là Pic: una vida entre Valls i Barcelona (18891971)” que 
va presentar Pablo Giori.

Patrocinador:  Ajuntament de Valls.

“ELS PAISATGES DE L’ALT CAMP”

La Fundació ha promogut l’estudi de les caracte rís ti  ques
dels paisatges de la nostra comarca, per ajudar a prendre
consci èn cia de la seva rellevància i de la importància que té 

la seva preservació i, conjunta ment amb l’Institut d’Estudis Va
llencs ha editat un llibre de més de 200 pàgines i 150 fotografies 
que recull aquest estudi.

El treball ha estat redactat pel doctor Sergi Saladié, profes
sor de la URV, les fotografies són de Rafael López-Monné, amb la 
col·laboració de Ferran Aguilar, i la cartografia ha estat elaborada 
per Rafel Rodell.

La presentació d’aquesta publicació, Els paisatges de l’Alt 
Camp, es va fer el dia 16 de maig a l’antiga Biblioteca Popular de 
Valls, i va anar a càrrec del Dr. Josep Oliveras, catedràtic d’Anà
lisi Geogràfica Regional del Departament de Geografia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Aquest projecte editorial ha tingut la col·laboració econòmi
ca de vallencs que, encara que actualment no resideixen a la 
nostra ciutat, hi han volgut contribuir. Agraïm les aportacions 
rea litzades per Àngels Ciutat i Joan Lluís Fumadó, Marisa Ciutat i 
Jaume Mercadé, Rosa Maria Ciutat, Maria Lluïsa Florensa, Rosa 
Florensa, Senén Florensa i Pere Travé, les quals ens van fer deci
dir a emprendre aquest projecte.

També hem comptat amb el suport econòmic de la Fundació 
Privada Mútua Catalana, la Diputació de Tarragona i de l’Ajun
tament de Valls, patrocinador habitual de les nostres activitats.

Estudiants becats:

Marina Aguadé Aguadé
Ariadna Andreu Villasevil
Josepa Cusidó Fàbregas
Raquel Galofré Bofarull
Aleix Gimeno Vives
Laia Guardia Escoté
Anna Martí Bigorra
Laura Martínez Jaumejoan
Raül Martínez Martínez
Alexander Moreno Borrego
Cristina Pujol Medina
Cora Rafí Ballet
Joel Torres Serra
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