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Cost per tipus d’activitat

Aquestes despeses s’han pogut atendre amb els ingressos de procedència diversa, com s’esmenten:
• Ingressos de Convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials

. .................................................................................

52,16%

• 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)

34,68%

• Ingressos del rendiment del capital propi

13,16%

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les despeses desglossades per activitats són:
XXIII Premi Cristina Requena i Giró
XXI Premi Ramon Barbat i Miracle
XXI Premi Rodon-Giró
V Premi Lear
XIII Premi Guasch-Coranty
Beques Europa curs 2008-2009

3.604, 63 €
7.753,09 €
2.082.93 €
3.883,05 €
49.908,41 €
15.117,96 €

. .......................

.....................................

................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................

. .....................................................

Nit de Premis
Diagnosi i Estratègies de l’Alt Camp
Commemoració 60è aniversari
Ajuts a altres col·lectius
Despeses de funcionament
TOTAL

19.275,48 €
14.459,22 €
13.137,62 €
22.995,28 €
8.555,79 €
160.773,46 €

................................................................................................................................................................

També existeix un Consell Consultiu
format per membres d’honor, exalcaldes i
altres de lliure designació que es reuneix,
habitualment, una vegada a l’any.
La presidència l’ostenta l’alcalde de la ciutat
de Valls.
Tant els càrrecs del Patronat com els del
Consell Consultiu són gratuïts i no perceben
cap tipus de remuneració.

Patronat
PRESIDENT
Albert Batet Canadell

..............................

.............................................................

. ........................................................................................................

...................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

VICEPRESIDENT
Jordi París Fortuny
SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

Patrimoni
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels llegats
rebuts i d’una acurada administració, s’ha incrementat en el
decurs dels darrers anys, segons es pot observar en el gràfic.

VICESECRETARI
Joaquim Torres Martí
VOCALS
Salvador Casañas Pareta

Bonificacions fiscals
Per les característiques legals de la Fundació, tots
els llegats o aportacions de particulars i empreses que es
canalitzen a través de la nostra entitat per donar compliment
a les seves finalitats i objectius es poden beneficiar de les
desgravacions i bonificacions fiscals en l’abast i quanties
màximes previstes en les legislacions vigents.

M. Teresa Gatell Vallvè
M. Carme Martí Morera
Enric Nogués Farré
Cèsar Puig Casañas
Joan Pujol Segarra
Joan Roig Esteve

Un any més la Fundació vol donar compte de la seva activitat d’una forma clara i transparent.
Un any que ha estat marcat per la celebració del 60è aniversari de la creació de la Fundació
Francesc Blasi Vallespinosa, origen de l’actual Fundació Ciutat de Valls.

Consell Consultiu

Una celebració que s’ha vist enriquida amb el reconeixement a la nostra institució, per part
de la Fundació Bertelsman, com a Fundació Cívica, després d’una avaluació a càrrec d’especialistes
internacionals. Això ens ha permès ser al nucli fundacional de la Xarxa de Fundacions Cíviques de
l’Estat espanyol.

PRESIDENT
Albert Batet Canadell
SECRETARI

Un any, per altra banda, d’una activitat frenètica, tal com podreu veureu reflectida en aquesta
memòria que us convidem a llegir.

Xavier Cabré Boronat

Objectius

CONSELLERS
Exalcaldes de Valls
Dolors Batalla Nogués
Jordi Castells Guasch
Francesc Moreno Espinosa
Pau Nuet Fàbregas
Alfred Pérez de Tudela Molina
Designats pel Patronat
Ramon Barbat Gili
Jordi Blanch Garitonandia
Laia Bonet Rull
Anton Ferré Fons
Maria Lluïsa Florensa Palau
Anton Gavaldà Rius
Francesc Xavier Grau Vidal
Xavier Guinovart Llagostera
Carme Mansilla Cabré com a
Presidenta del Consell Comarcal
Josep Moncunill Cirac
Francesc Nolla Magriñà
Josep Carles Rius Baró
Núria Segú Ferré
Josep Torné Badia
Membres d’Honor de la Fundació
Pere Altès Serra
Mn. Josep Bofarull Veciana com a
Arxiprest de l’Alt Camp
Ramon Farré Queralt

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any
1949 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 23.
Fotografies: Ajuntament de Valls - Cambra de Comerç de Valls - Carles Cubos - Enric Nogués - Procrea - Joan Roig
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La Fundació Privada Ciutat de Valls
està regida per un Patronat compost per 11
membres, que es reuneix regularment.

GRÀFICAMENT

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2009 ha estat
de 160.773,46 euros, que s’han distribuït, per tipus d’activitat, com s’indica
en el gràfic.

13,49 %

9,4 %

Cal tenir present que les quantitats rebudes com a llegats no poden
consumir-se; només es pot fer ús dels rendiments que s’aconsegueixen de les
inversions realitzades.

DESPESES DE
FUNCIONAMENT
I 60è ANIVERSARI

BEQUES ESTUD
IANTS
UNIVERSITARIS

L’activitat de la Fundació troba el seu finançament en el rendiment
dels llegats, i en les subvencions que rep d’institucions, empreses i particulars.
Sense aquests ajuts complementaris, no seria possible portar a terme les
activitats esmentades.

Presentació

Disseny:

Economia

Els seus objectius fundacionals són la promoció i impuls d’iniciatives projectades al
coneixement i al desenvolupament de la cultura, l’art, la història local, la tecnologia, la conservació
del patrimoni monumental, artístic, documental i natural, en relació a la comarca de l’Alt Camp i
a la ciutat de Valls en particular.

60è aniversari

El dia 6 de juny de 2009 es va commemorar
el 60è aniversari d’existència amb un acte
institucional presidit per l’Alcalde de la ciutat,
Il·lm. Sr. Albert Batet, i pel Conseller d’Economia
i Finances, Hble. Sr. Antoni Castells, acompanyats
d’autoritats locals, comarcals i de la demarcació,
en el qual, a més de fer un repàs de la trajectòria
de la Fundació, es va retre un merescut
reconeixement als particulars i empreses que, amb
les seves filantròpiques aportacions, han ajudat a
fer créixer l’entitat.

FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS
Antic Hospital de Sant Roc - Carrer Jaume Huguet, 1 - 43800 Valls (Tarragona)
Apartat de correus 145 - Telèfons 652 66 11 51 i 675 80 70 93 - Fax: 977 600 660
fcv@fcvalls.org - www.fcvalls.org

També es va reconèixer públicament a les persones que durant els darrers deu anys han tingut
un paper destacat en la gestió de la Fundació, com a membres del Patronat, ja que l’eficàcia del seu
treball ha estat decisiu per incrementar i millorar els projectes que està portant a terme la Fundació.
L’acte, presentat per l’actor Ricard Farré, va comptar amb l’actuació teatral d’Aleix Vallverdú i
amb un recital del tenor Roger Padullés, vallencs tots tres, acompanyat per la pianista Marta Pujol.
Amb motiu d’aquesta celebració es va editar una publicació que recull les activitats i
actuacions de la Fundació en els darrers deu anys.

Activitats

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

Atenent el nostre compromís, en el decurs de l’any 2009 s’han realitzat les activitats següents:

XXIII Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics
Objectiu:

Guanyador:
Patrocinadors:

Convocat per primera vegada l’any 1986 per
reconèixer, premiar i estimular la realització
i difusió de treballs periodístics, amb mèrit
qualificat, que afectin Valls i comarca, o
bé a una trajectòria professional que s’hagi
destacat en la promoció de treballs sobre
Valls i l’Alt Camp.
Revista “Descobrir Catalunya”, pel seu
dossier monogràfic sobre l’Alt Camp (febrer
2009).
Família Requena-Giró, Caixa Terrassa i Consell Comarcal de l’Alt Camp.

XXI Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE
Objectiu:

Guanyadors:

Exposició:
Patrocinadors:

Creat l’any 1988 per premiar la millor peça
d’artesania de realització pròpia.
El premi estableix dos apartats: nacional i
comarcal.
El premi nacional va ser per a Núria Soley
Casas per l’obra “Urna” i el premi comarcal per a Mònica Fontanilles Serra, de Valls,
i Joan Maronda Ódena, resident a la Riba,
per la seva obra conjunta “Xal i agulla”.
Del dia 8 al 24 de maig es van exposar les
obres presentades a la Sala d’Exposicions de
Sant Roc.
Família Barbat-Gili, Artesania Catalunya,
de la Generalitat de Catalunya, Diputació
de Tarragona i Ajuntament de Valls.

AJUTS A DIVERSOS COL·LECTIUS
D’acord amb les possibilitats de cada moment, la Fundació ajuda econòmicament altres col·lec
tius per finançar les seves activitats.
Durant aquest any s’han realitzat col·laboracions econòmiques a les entitats següents: Comissió
ciutadana per a la restauració de l’església de Sant Joan, Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela,
Museu de Valls i Institut d’Estudis Vallencs.

Guanyadors:

Patrocinadors:

Iniciat l’any 1988 per premiar el millor treball d’investigació històrica que es presenti a
la convocatòria.
El projecte de treball d’investigació històrica
premiat va ser:
“El Pla i Cabra: disputes i conflictes entre
dues viles del Camp pel control de l’aigua en
el segle XVIII” presentat per Elisabeth Baldor Abril.
Ajuntament de Valls, Consell Comarcal de l’Alt Camp i Diputació de Tarragona.

XIII Premi GUASCH-CORANTY / 8a BIENNAL D’ART DE VALLS
Objectiu:

Participació:
Dotació:
Guanyadors:
Exposició:

V Premi LEAR a la innovació tecnològica
Objectiu:
Característiques:

Guanyador:

Patrocinadors:

Iniciat el curs 2004-2005 per fomentar la innovació tecnològica en electrònica d’automoció entre els estudiants d’aquesta disciplina.
Se seleccionen quatre estudiants d’enginyeria
que cursin estudis en universitats catalanes,
perquè realitzin els seus respectius projectes
de final de carrera a les instal·lacions de Lear,
a Valls. Es premia el millor projecte.
Ivan Huete, de la Universitat Politècnica de
Barcelona, pel projecte “Desenvolupament d’un nou disseny electrònic (Hardware) evolucionat per a les comunicacions intervehiculars i la interfície gràfica
amb el conductor.
Lear Corporation Holding Spain, SLU, Diputació de Tarragona i Ajuntament de
Valls.

NIT DE PREMIS
La majoria dels premis otorgats per la Fundació es van lliurar
en el decurs de la Nit de Premis de Valls, en l’organització de la qual
hi participem com a responsables de coordinació i administració.
La comissió organitzadora està formada per la Cambra de
Comerç, el setmanari “El Pati”, la Fundació Ciutat de Valls i
l’Ajuntament de Valls.
En el lliurament dels seus premis, a més de les entitats
organitzadores, hi han participat, com en anys anteriors, la
Comissió organitzadora de la Firagost, la Unió de Botiguers de
Valls, el Servei de Català de l’Alt Camp-Consorci per a la Normalització Lingüística, la Fundació
Anespro, la Colla Joves Xiquets de Valls i l’Institut d’Estudis Vallencs
L’acte va ser presidit per la Consellera de Salut, Hble. Sra. Marina Geli, acompanyada per l’Alcalde
de la ciutat, Il·lm. Sr. Albert Batet.

Patrocinadors:

Estimular la creativitat artística dins del
marc de l’art contemporani, amb la incorporació de noves tècniques i nous artistes.
El premi està obert a tots els artistes residents
als Països Catalans, sense distinció d’origen.
En aquesta edició es van presentar 183 projectes, dels quals se’n van seleccionar 16.
12.000 euros per als guanyadors i una remuneració especial de 600 euros a tots els
artistes seleccionats i no premiats.
El jurat va considerar guanyadores les obres presentades per: Fito Conesa, Zeyno
Pekünlü i Núria Güell; entre els tres es distribuïren la totalitat de la dotació.
Les obres dels setze seleccionats es van exposar al Museu de Valls, des del dia 13
de novembre fins al 13 de desembre de 2009.
Ajuntament de Valls, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Generalitat de
Catalunya, Diputació de Tarragona i Museu de Valls.

BEQUES EUROPA (5a convocatòria). Curs acadèmic 2008-2009

DIAGNOSI COMARCAL I ESTRATÈGIES DE L’ALT CAMP
La Fundació Ciutat de Valls té, entre els seus objectius prio
ritaris, promocionar i impulsar les iniciatives adreçades al creixement econòmic de Valls i la comarca de l’Alt Camp.
Per tal de complir aquest objectiu, l’any 2004 es va considerar oportú, amb el suport de l’Ajuntament de Valls, el Consell
Comarcal de l’Alt Camp i la Cambra de Comerç i Indústria de
Valls, fer una diagnosi de l’economia de l’Alt Camp. L’estudi, iniciat amb la intenció d’actualitzar-lo periòdicament, pretén valorar
aspectes de la realitat de la nostra comarca, per poder arribar a
unes conclusions que suggereixin criteris d’actuació envers futures activitats industrials, comercials,
ambientals i socials.
D’aquest estudi, publicat per primera vegada l’any 2004, se’n va fer una primera actualització
l’any 2006. Ara que novament s’està produint un canvi substancial en l’activitat econòmica, s’ha cregut
necessari fer una nova actualització, que es va presentar el dia 25 de novembre de 2009, a la Sala d’Actes
de la Cambra de Comerç, de Valls.
El treball, en totes tres edicions, ha estat realitzat pel Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV.
A més del suport institucional de les entitats impulsores del projecte, en aquesta edició s’ha
comptat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona i del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu:

Convocades per primera vegada el curs 2004-2005. La finalitat d’aquesta convocatòria és
la de complementar l’ajut econòmic que reben els estudiants
universitaris als quals se’ls ha
concedit una beca de mobilitat
per ampliar els seus estudis en
una universitat estrangera.
Condicions:
Poden sol·licitar aquest ajut els
estudiants que tinguin concedida una beca de mobilitat i que
resideixin a la comarca de l’Alt Camp.
Import de la beca: Cada estudiant rep 180 euros per cada mes d’estada a l’estranger.
Beques assignades: 15 beques, amb un total de 77 mesos subvencionats.
Estudiants becats: Sergi Albareda Guinovart, Mireia García Ferré, Xavier Belart Saumell, Ramon
Olivé Altès, Sadurní Belencoso Gil, Jordi Plana Batlle, Pol Canela Reynals, M.
Mar Rovira Mercadé, Jordi Solé Muñoz, Jordi Ferré Farré, Alba Trilla Cisa, Chris
topher Charles Colomina, Gisela Forné Calaf, Núria Vives Roig i Medir Galofré
Pont.
Acte de cloenda:
Es va celebrar el dia 6 de novembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Valls,
presidit per l’Hble. Conseller d’Educació, Sr. Ernest Maragall, l’Alcalde de la ciutat, Sr. Albert Batet, i el Rector Magnífic de la URV, Sr. Francesc X. Grau Vidal.
Patrocinadors:
Serveis a menjadors col·lectius M.F., RBC Dexia Investor Services España, S.A.,
Consell Comarcal de l’Alt Camp i Ajuntament de Valls.

INTEGRACIÓ A LA XARXA DE FUNDACIONS CÍVIQUES
La nostra Fundació ha estat seleccionada per la Fundación
Bertelsmann per integrar-se al nucli de la nova Xarxa de Fun
dacions Cíviques. Aquesta institució va triar la Fundació Ciutat
de Valls després d’un minuciós procés d’auditoria executat per ex
perts internacionals, i la van considerar mereixedora d’aquest re
coneixement tenint en compte que l’objectiu principal de la nostra
Fundació és ajudar al desenvolupament de la ciutat i comarca. Ha
estat una de les tres primeres fundacions de l’Estat espanyol a les
quals se li ha reconegut les condicions indispensables per pertànyer
a aquesta Xarxa.
Aquest col·lectiu pretén treballar per impulsar la contribució al foment de la responsabilitat cívica,
partint de la base que el compromís ciutadà és el pilar bàsic per al progrés de la societat. Cal preparar
la societat futura amb la dotació de competències i estructures que possibilitin un desenvolupament
sostenible i, en aquest cas, les fundacions reuneixen aquestes característiques.
L’acte institucional de signatura del Conveni de participació i del lliurament del segell que
n’acredita la integració va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2009, amb la intervenció de l’Alcalde de la
ciutat, Sr. Albert Batet, a la vegada president de la Fundació Ciutat de Valls, i de la Sra. Michaela Hertel,
directora de la Fundación Bertelsmann, acompanyada del Sr. Hans Meinke, membre del patronat de
l’esmentada fundació.

