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Estructura interna
La Fundació Privada Ciutat de Valls està re-

gida per un Patronat compost per onze mem-
bres, que es reuneix regularment.

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 ciu-
tat de Valls.

Tant els càrrecs del Patronat com els del 
Consell Consultiu són gratuïts i no perceben 
cap tipus de remuneració.

Patronat

Consell Consultiu

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 i 675 80 70 93 - Fax: 977 600 660
fcv@fcvalls.org - www.fcvalls.orgD
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Presentació
La Fundació, un any més, es vol fer present per donar compte de l’activitat desenvolupa-

da durant el 2010.

Un any que ha vingut marcat per diverses circumstàncies extraordinàries: la primera, per 
la mort de la Teresa Gatell, membre del Patronat, que va dedicar bona part del seu temps a 
treballar per la ciutat des de la Fundació; i la segona, per l’encàrrec que ens va fer l’Ajunta-
ment de Valls de responsabilitzar-nos de la secretaria tècnica del Consell Econòmic i Social 
de Valls.

Dos fets, a més, que anaven entrelligats, ja que la Teresa Gatell era la persona del Patro-
nat que vetllava per aquest tema. La seva especial sensibilitat social la feia la persona idònia 
per treballar en aquest camp.

Aquest any 2010 també ha estat el primer en què els comptes de la Fundació són au-
ditats, tot i que no hi estem obligats, però el Patronat així ho ha acordat a fi de garantir la 
màxima transparència en la gestió dels recursos econòmics de la nostra institució.

Per tant, us convidem a llegir aquesta memòria anual de la Fundació per conèixer de prop 
quina ha estat la nostra activitat en aquest últim any.

Objectius
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 Coor-
dinadora Catalana 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 testa-
mentàries 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 objectiu, segons consta en els estatuts reformats i inscrits el dia 23 
de febrer de 2010, la promoció i impuls d’iniciatives projectades al coneixement i al desen-
volupament 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 en gene-
ral 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 objectiu de la Fundació l’organització d’accions de caràcter cívic, social, edu-
catiu o de qualsevol altra índole adreçades al foment de la vinculació entre els ciutadans i 
la ciutat i l’Alt Camp. 

Memòria
2010

Economia
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.

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.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2010 ha es-
tat de 76.009,35 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.

BEQUES ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS

21,98%

AJUTS A ALTRES 
COL·LECTIUS

20,95%
NIT DE PREMIS

19,38%

PREMIS

17,99%

DESPESES DE 
FUNCIONAMENT12,66%

DIFUSIÓ DE LA 

FUNDACIÓ

RELACIONS AMB 
ENTITATS AFINS

4,52%
2,52%

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

• Ingressos de convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials .......................51,64 %

• 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) ...............................................................................................35,54%

• Ingressos del rendiment del capital propi .............................................................................................12,82 %

Les despeses desglossades per activitats són:

XXIV Premi Cristina Requena i Giró .......2.739,21 €

XXII Premi Ramon Barbat i Miracle ........6.194,80 €

XXII Premi Rodon-Giró ............................1.402,17 €

VI Premi Lear ............................................3.335,09 €

Beques Europa curs 2009-2010 ...........16.704,60 €

Nit de Premis ..........................................14.730,39 €

Ajuts a altres col·lectius .........................15.925,51 €

Despeses de funcionament .....................9.628,59 €

Difusió de la Fundació .............................3.433,60 €

Relacions amb entitats afins ...................1.915,39 €

TOTAL .....................................................76.009,35 €

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 s’observa en el gràfic: 

BONIFICACIONS FISCALS
Per les circumstàncies legals de la Fundació, 

tots els llegats o aportacions de particulars i em-
preses que es canalitzen a través de la nostra en-
titat per donar compliment a les seves finalitats 
i objectius es poden beneficiar de les desgrava-
cions i bonificacions fiscals en l’abast i quanties 
màximes previstes en les legislacions vigents. 444
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Activitats
XXIV Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics

Objectiu: Es va convocar per primera vegada 
l’any 1986, amb la finalitat de reconèi-
xer, premiar i estimular la realització i 
difusió de treballs periodístics, amb mè-
rit qualificat, que afectin Valls i comar-
ca, o bé a una trajectòria professional 
que s’hagi destacat en la promoció de 
treballs sobre Valls i l’Alt Camp.

Guanyador: Programa “La tertúlia” de Ràdio Valls 
dirigit per Gemma Casalé.

Patrocinadors: Família Requena-Giró, Caixa Terrassa i 
Consell Comarcal de l’Alt Camp.

XXII Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE

Objectiu: Creat l’any 1988 per premiar la millor 
peça d’artesania de realització pròpia.

 El premi està establert en dos apartats: 
nacional i comarcal.

Guanyador: El premi nacional va ser per a Josep Cu-
nillera Gustems, de Barcelona, per l’obra 
“Sabata de peix” i el premi comarcal per 
a Manuel Garcia Góngora, resident a 
Valls, per l’obra “Nebulosa”.

Exposicions:

A Valls: Del 21 de maig al 6 de juny es van expo-
sar les obres presentades a la Sala d’Ex-
posicions de Sant Roc de Valls.

A Barcelona: L’obra guanyadora del premi nacional es 
va exposar a l’aparador del vestíbul d’Ar-
tesania Catalunya, de la Generalitat de 
Catalunya, carrer Banys Nous, 11, del 15 
al 27 de juny.

Patrocinadors: Família Barbat-Gili i Ajuntament de Valls.

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

Objectiu: Es va iniciar l’any 1988 per premiar el 
millor projecte d’investigació històrica 
que es presenti a la convocatòria.

Guanyador: El projecte de treball d’investigació his-
tòrica premiat va ser el que va presen-
tar l’historiador Robert Vallverdú amb 
el títol “L’església de Santa Maria Mag-
dalena de la Masó”.

Patrocinadors: Ajuntament de Valls i Consell Comarcal 
de l’Alt Camp.

VI Premi LEAR a la innovació tecnològica

Objectiu: Iniciat el curs 2004-05 per fomentar 
la innovació tecnològica en electròni-
ca d’automoció entre els estudiants 
universitaris d’aquesta disciplina.

Característiques:  Se seleccionen quatre estudiants d’en-
ginyeria que cursin estudis en univer-
sitats catalanes, per que realitzin els 
seus respectius projectes de final de 
carrera a les instal·lacions de Lear, a 
Valls. Es premia el millor projecte.

Guanyador: Francisco Pelegrí Santamaria, estu-
diant de la URV (Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria).

Patrocinadors: Lear Corporation Holding Spain, 
S.L.U., Diputació de Tarragona i Ajun-
tament de Valls.

BEQUES EUROPA (6a convocatòria). Curs acadèmic 2009-2010

Objectiu: Convocades per primera vegada el curs 2004-05. La finalitat d’aques-
ta convocatòria és ajudar econòmicament els estudiants universitaris 
als quals se’ls ha concedit una estada acadèmica, amb reconeixement 
acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de pro-
grames de mobilitat internacional.

Condicions: Per optar a aquest ajut han de complir, indispensablement, les condi-
cions següents:

 1. Que tinguin concedida una estada acadèmica, amb reconeixement 
acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de pro-
grames de mobilitat internacional.

 2.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, fins 
a un màxim de sis mesos per alumne.

Beques assignades: 16 beques, amb un total de 88 mesos subvencionats.

Estudiants becats: Anna M. Arribas Romero Cristina Moncunill Massaguer

  Olga Caparrós Gormaz Marc Porcel Colom

  Glòria Domènech Sanahuja Pol Ramon Cañellas

  M. Eulàlia Figueras Civit Jennifer Roig Diaz

  Josep Grau Bové M. Mar Solé Sánchez

  Joan Guasch Savidó Josep M. Solé Tasias

  Enric Ibáñez Castillo Laura Subirats Martinez

  Albert López Palazón Marcel Vidal Mansilla

 
Acte de cloenda: Es va celebrar el dia 15 d’octubre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 

Valls, presidit per l’Il·lm. Sr. Albert Batet, Alcalde de Valls, acompanyat 
a la presidència per altres personalitats del món polític i docent.

Patrocinadors: Serveis a menjadors col·lectius M.F., Consell Comarcal de l’Alt Camp, 
Diputació de Tarragona i Ajuntament de Valls.

Països 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 TOTAL
Alemanya  1 2 2 5  10
Argentina  1  1
Àustria  1  1 2
Bèlgica   1 1  2
Dinamarca 2 1 3
Eslovènia 1 1 2
Estats Units 2 2
Finlàndia  1 2  1 1  5
França 2 3 4 1 2  12
Irlanda  1 1  1 3
Itàlia  3  1  2  2  1 9
Mèxic  1  1 2
Nicaragua 1  1
Noruega 1 1
Països Baixos  1 1 4 1  7
Portugal 1 1
Regne Unit 2 1 2 2 3 3  13
Romania 1  1
Suècia  1  2  1  1 5
Suïssa  1 1
Txèquia 1 1 2
TOTAL 10 12 14 18 15 16 85

Ajuts a diversos col·lectius

D’acord amb les possibilitats de cada moment la Fundació també ajuda econòmica-
ment a altres col·lectius per finançar les seves activitats. 

Durant aquest any s’han realitzat col·laboracions econòmiques a les entitats se-
güents: Comissió ciutadana per a la restauració de l’església de Sant Joan, Museu de 
Valls, Obra del músic Jaume Balcells i Institut d’Estudis Vallencs. 

Països de destinació que han escollit els 85 estudiants becats en el transcurs de les sis pri-
meres convocatòries: 

NIT DE PREMIS (27a edició)

La majoria dels premis esmentats es va 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 Cam-
bra de Comerç, el setmanari “El Pati”, la Fundació Ciutat 
de Valls i l’Ajuntament de Valls.

A més de les entitats organitzadores, hi han parti-
cipat, amb el lliurament dels seus premis, l’Associació 
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (AAEET), 
la Comissió Organitzadora de la Firagost, la Unió de Boti-
guers 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 fou presentat per l’actor vallenc Ricard Farré i la música de la vetllada va anar a 
càrrec del conjunt instrumental dels alumnes de l’IES Jaume Huguet, de Valls, integrat per 
més d’una trentena de músics, sota la direcció de Felip Brunet.

Van presidir aquest acte la Consellera de Justícia, Hble. Sra. Montserrat Tura, i l’Alcalde 
de la ciutat, Il·lm. Sr. Albert Batet.
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