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

També existeix un Consell Consultiu formada 
per membres d’honor, exalcaldes i altres de lliu-
re designació 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 
consultiu són gratuïts i no perceben cap tipus 
de remuneració.

Patronat

Consell Consultiu
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Presentació

Des de la Fundació Ciutat de Valls us volem fer 
arribar de nou la nostra memòria anual, en la qual 
volem reflectir l’activitat del passat any. 

Una activitat que ha vingut marcada per la con-
tinuïtat de les diverses convocatòries de premis i 
beques, malgrat les dificultats econòmiques que 
també ens afecten. 

Un dels programes dels quals estem més satis-
fets és l’atorgament de les Beques Europa. Aquest 
any 2012 ja hem arribat a la vuitena convocatòria, 
amb un total de cent vint becats. Com a Fundació, és 
una fita haver pogut ajudar a tot aquest conjunt de 
joves de Valls i de la comarca de l’Alt Camp a apro-
fundir en els seus estudis a l’estranger. En aquests 

moments d’incertesa, una de les poques coses que 
sabem que seran bones per al nostre futur col·lectiu 
és la millora de la formació dels ciutadans. Nosaltres 
hi apostem dins de les nostres possibilitats. 

És en aquest programa de beques que hem tin-
gut la complicitat de diverses empreses de la nostra 
comarca per fer possible totes aquestes ajudes. Con-
cretament són Isogona, S.L., Cator, S.A., Valls Quími-
ca, S.A.U. i Magvin, S.L., a més de la Universitat Rovira 
i Virgili. A tots ells els volem agrair d’una forma es-
pecial el suport que donen a la nostra fundació.

Però, com molt bé ja sabeu, la Fundació té molts 
altres programes i premis convocats. Activitats que 
es poden mantenir gràcies a la generositat de me-
cenes com les famílies Requena-Giró i Barbat-Gili, a 
donatius de particulars i de l’empresa Lear, a més de 
les institucions que sempre han estat al nostre cos-
tat, com l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarra-
gona i la Generalitat de Catalunya. Gràcies, doncs, a 
tots ells la Fundació pot presentar un any més aques-
ta munió d’iniciatives a favor dels nostres conciuta-
dans. Us animem a llegir amb deteniment la memòria 
i a col·laborar econòmicament — per què no?— en 
el manteniment de la nostra i vostra  institució.

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una en-
titat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 23, associada a la Coordinadora 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 testamentàries 
de Francesc Blasi Vallespinosa, es va crear la “Funda-

ción 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 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, 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’organitza-
ció d’accions de caràcter cívic, social, educatiu o de 
qualsevol altre àmbit adreçades al foment de la vin-
culació entre els ciutadans i la ciutat i l’Alt Camp.

Objectius

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.org

Memòria 
2012

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 ................................................................. 34,11 %

• 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) .............. 49,52 %

• Ingressos del rendiment del capital propi .............................................................................................................................................. 16,37 %

Les despeses desglossades per activitats són:
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XXVI Premi Cristina Requena i Giró ..............................2.616,05 €
XXIV Premi Ramon Barbat i Miracle ..............................4.720,97 €
XXIV Premi Rodon-Giró .................................................1.887,60 €
VIII Premi Lear ...............................................................3.584,67 €
II Premi M. Teresa Gatell ................................................2.026,36 €
XIV Premi Guasch-Coranty/Biennal d’Art 2011
   (edició catàleg) ...........................................................6.871,76 €
Beques Europa curs 2011-2012.................................15.720,26 €

Nit de Premis ...............................................................12.664,21 €
Ajuts a altres col·lectius .............................................28.970,90 €
Despeses de funcionament .........................................12.746,27 €
Despeses de difusió .......................................................2.532,56 €
Estudi paisatge de l’Alt Camp. ......................................... 941,50 €
Relacions amb entitats afins ........................................... 440,72 €

TOTAL ...........................................................................95.723,83 €

Patrimoni
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels lle-

gats rebuts i d’una acurada administració, en el decurs 
dels darrers anys s’ha anat incrementant. Actualment, 
a causa de la conjuntura econòmica, la situació es troba 
gairebé estancada, segons s’observa en el gràfic.

Bonificacions fiscals
Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots 

els llegats o col·laboracions econòmiques de particu-
lars 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.

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

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 i de les col·laboracions econòmiques que no 
siguin llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2012 ha 
estat de 95.723,83 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.
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La Fundació Privada Ciutat de Valls està regi-
da per un Patronat, que es reuneix regularment.

També existeix un Consell Consultiu formada 
per membres d’honor, exalcaldes i altres de lliu-
re designació 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 
consultiu són gratuïts i no perceben cap tipus 
de remuneració.

Patronat

Consell Consultiu

Di
ss

en
y:

   
   

 G
RÀ

FI
CA

ME
NT

  
Fo

to
gr

af
ie

s: 
Ce

di
de

s p
er

 M
ar

 B
ig

or
ra

 A
ds

er
à 

(p
or

ta
da

) -
 A

ju
nt

am
en

t d
e 

Va
lls

 /
 P

er
e 

To
da

Presentació

Des de la Fundació Ciutat de Valls us volem fer 
arribar de nou la nostra memòria anual, en la qual 
volem reflectir l’activitat del passat any. 

Una activitat que ha vingut marcada per la con-
tinuïtat de les diverses convocatòries de premis i 
beques, malgrat les dificultats econòmiques que 
també ens afecten. 

Un dels programes dels quals estem més satis-
fets és l’atorgament de les Beques Europa. Aquest 
any 2012 ja hem arribat a la vuitena convocatòria, 
amb un total de cent vint becats. Com a Fundació, és 
una fita haver pogut ajudar a tot aquest conjunt de 
joves de Valls i de la comarca de l’Alt Camp a apro-
fundir en els seus estudis a l’estranger. En aquests 

moments d’incertesa, una de les poques coses que 
sabem que seran bones per al nostre futur col·lectiu 
és la millora de la formació dels ciutadans. Nosaltres 
hi apostem dins de les nostres possibilitats. 

És en aquest programa de beques que hem tin-
gut la complicitat de diverses empreses de la nostra 
comarca per fer possible totes aquestes ajudes. Con-
cretament són Isogona, S.L., Cator, S.A., Valls Quími-
ca, S.A.U. i Magvin, S.L., a més de la Universitat Rovira 
i Virgili. A tots ells els volem agrair d’una forma es-
pecial el suport que donen a la nostra fundació.

Però, com molt bé ja sabeu, la Fundació té molts 
altres programes i premis convocats. Activitats que 
es poden mantenir gràcies a la generositat de me-
cenes com les famílies Requena-Giró i Barbat-Gili, a 
donatius de particulars i de l’empresa Lear, a més de 
les institucions que sempre han estat al nostre cos-
tat, com l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarra-
gona i la Generalitat de Catalunya. Gràcies, doncs, a 
tots ells la Fundació pot presentar un any més aques-
ta munió d’iniciatives a favor dels nostres conciuta-
dans. Us animem a llegir amb deteniment la memòria 
i a col·laborar econòmicament — per què no?— en 
el manteniment de la nostra i vostra  institució.

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una en-
titat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 23, associada a la Coordinadora 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 testamentàries 
de Francesc Blasi Vallespinosa, es va crear la “Funda-

ción 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 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, 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’organitza-
ció d’accions de caràcter cívic, social, educatiu o de 
qualsevol altre àmbit adreçades al foment de la vin-
culació entre els ciutadans i la ciutat i l’Alt Camp.

Objectius

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.org

Memòria 
2012

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 ................................................................. 34,11 %

• 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) .............. 49,52 %

• Ingressos del rendiment del capital propi .............................................................................................................................................. 16,37 %

Les despeses desglossades per activitats són:

PRESIDENT
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VICEPRESIDENT
Jordi París Fortuny

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

VICESECRETARI
Joaquim Torres Martí

VOCALS
Salvador Casañas Pareta
Antoni Gavaldà Rius
Enric Nogués Farré
Cèsar Puig Casañas
Joan Roig Esteve
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XXVI Premi Cristina Requena i Giró ..............................2.616,05 €
XXIV Premi Ramon Barbat i Miracle ..............................4.720,97 €
XXIV Premi Rodon-Giró .................................................1.887,60 €
VIII Premi Lear ...............................................................3.584,67 €
II Premi M. Teresa Gatell ................................................2.026,36 €
XIV Premi Guasch-Coranty/Biennal d’Art 2011
   (edició catàleg) ...........................................................6.871,76 €
Beques Europa curs 2011-2012.................................15.720,26 €

Nit de Premis ...............................................................12.664,21 €
Ajuts a altres col·lectius .............................................28.970,90 €
Despeses de funcionament .........................................12.746,27 €
Despeses de difusió .......................................................2.532,56 €
Estudi paisatge de l’Alt Camp. ......................................... 941,50 €
Relacions amb entitats afins ........................................... 440,72 €

TOTAL ...........................................................................95.723,83 €

Patrimoni
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels lle-

gats rebuts i d’una acurada administració, en el decurs 
dels darrers anys s’ha anat incrementant. Actualment, 
a causa de la conjuntura econòmica, la situació es troba 
gairebé estancada, segons s’observa en el gràfic.

Bonificacions fiscals
Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots 

els llegats o col·laboracions econòmiques de particu-
lars 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.

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

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 i de les col·laboracions econòmiques que no 
siguin llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2012 ha 
estat de 95.723,83 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.



Activitats
XXVI Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics
Objectiu: Es va convocar per primer cop l’any 

1986, impulsat per la família Reque-
na-Giró tot invocant el record i es-
tima per la jove periodista vallenca,  
amb la finalitat de reconèixer, pre-
miar i estimular la realització i difu-
sió de treballs periodístics, amb mèrit 
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: La revista “Cultura i Paisatge”, rea-
litzada per TGD Comunicació, per la 
divulgació de la Ruta del Cister, de la 
qual la comarca de l’Alt Camp en for-
ma part. El jurat ha valorat especial-
ment la qualitat del seu contingut, 
pels seus col·laboradors i l’interès 

dels temes que aborda, i de la seva 
edició, tant en l’àmbit de disseny com 
d’impressió, que la fan una publicació 
referent en el nostre país.

Patrocinador: Família Requena-Giró. 

XXIV Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE
Objectiu: Creat l’any 1988 en reconeixement 

de l’industrial vallenc del qual por-
ta el nom, impulsor del Premi, per 
premiar la millor peça d’artesania de 
rea lització pròpia.

 El Premi està establert en dos apar-
tats: nacional i comarcal.

Guanyadors:  El premi nacional, en aquesta edició, 
es va deixar desert.

 El premi comarcal es va atorgar a 
l’obra “Pluja de colors” de l’artesana 
vallenca Mònica Fontanillas Serra, per 
la seva bona execució tècnica.

 
Exposició: Del 18 de maig al 3 de juny es van ex-

posar les obres presentades a la Sala 
d’exposicions de l’edifici de l’Antic 
Hospital de Sant Roc.

Patrocinadors: Família Barbat-Gili, Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda, de la Gene-
ralitat de Catalunya i Ajuntament de 
Valls.

XXIV 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 dels projectes d’investigació 
que s’hagin presentat.  

 Porta el nom del matrimoni Francesc 
Rodon i Enriqueta Giró, en mostra 
de reconeixement i agraïment per la 
seva actitud altruista amb la cessió a 
la ciutat del seu llegat econòmic, ar-
tístic i bibliogràfic.

Guanyador: El projecte de treball d’investigació 
històrica premiat va ser el que va 
presentar l’historiador Marc López 
González amb el títol “Dones del Rou-
rell. Una aproximació a la història de 

la vila des de la mirada femenina (se-
gles XIX i XX)”.

Patrocinador:  Ajuntament de Valls.

VIII Premi LEAR a la innovació tecnològica
Objectiu: Iniciat el curs 2004-05 amb la fi-

nalitat de fomentar la innovació 
tecnològica en electrònica d’auto-
moció entre els estu diants univer-
sitaris d’aquesta disciplina.

Característiques:  Se seleccionen quatre estudiants 
d’enginyeria que cursin estudis en 
universitats catalanes, perquè rea-
litzin el seu projecte de final de 
carrera a les instal·lacions de Lear, 
a Valls. Es premia el millor projecte.

Guanyador: El Premi es va atorgar ex aequo als 
enginyers:
• Marta Rincón Márquez, de l’Hos-

pitalet de Llobregat, estudiant de 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, pel seu treball “DSR V21 
Comunications”.

• Rubèn Marcos Marquès, de Cam-
brils, estudiant de la Universitat 
Rovira i Virgili, pel seu treball 
“Desing of 2kW DC-DC Converter 
for Automotive Applications”.

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

II Premi M. TERESA GATELL VALLVÈ, d’atenció a les persones
Objectiu: Creat l’any 2011 pel Pius Hospital de 

Valls, amb la col·laboració de la Funda-
ció Ciutat de Valls, en record i home-
natge 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 treballs de recerca dins 
del camp de la infermeria. 

Guanyadors: El premi s’ha atorgat ex aequo a dos 
col·lectius:
• Un grup de quatre infermeres del 

Servei de Ginecologia i Pediatria 
del Pius Hospital de Valls, per l’es-
tudi que estan duent a terme en la 
cura del cordó umbilical.

• L’Associació Alletar i Criar, de Valls, 
formada per un grup de mares i 

pares, amb el suport tècnic d’un 
col·lectiu d’infermeres, que durant 
l’embaràs, la lactància i la criança 
dels fills han sentit la necessitat 
d’informació, suport, comprensió  i 
respecte, i que volen compartir les 
seves experiències. 

Patrocinador: Pius Hospital de Valls.

NIT DE PREMIS  (29a edició)
Tots els premis esmentats es van lliurar en el de-

curs 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 integrada per 
la Cambra de Comerç, la Fundació Ciutat de Valls i 
l’Ajuntament de Valls.

A més de les entitats organitzadores, hi han par-
ticipat, amb el lliurament dels seus premis, la Comis-
sió 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 Anes-
pro, la Colla Joves Xiquets de Valls, el Pius Hospital de 
Valls i l’Institut d’Estudis Vallencs.

La presentació va anar a càrrec del periodista va-
llenc Francesc Domenech.

L’agrupació coral vallenca Cor Juvenil Divisi, que 
complia el desè aniversari de la seva creació, va apor-
tar una excel·lent actuació musical a la vetllada.

Van ocupar la presidència el Conseller de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Boi Ruiz, i l’Al-
calde de la ciutat, Il·lm. Sr. Albert Batet.

Ajuts a diversos col·lectius
D’acord amb les possibilitats de cada moment, la 

Fundació Ciutat de Valls també ajuda econòmicament 
a altres col·lec tius per finançar les seves activitats. 
En aquest sentit, durant l’any 2012 s’han concedit 

col·laboracions econòmiques a les entitats següents: 
Comissió ciutadana per a la restauració de l’església 
de Sant Joan, Museu de Valls i Institut d’Estudis Va-
llencs. 

BEQUES EUROPA (7a convocatòria). Curs acadèmic 2011-2012
Objectiu: Convocades per primera vegada el 

curs 2004-05. La finalitat d’aques-
ta convocatòria és ajudar econòmi-
cament els estudiants universitaris 
als quals se’ls ha concedit una es-
tada amb reconeixement acadèmic 
en qualsevol universitat estrangera, 
dins del marc de programes de mo-
bilitat internacional. 

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

1. Que tinguin concedida una estada 
amb reconeixement acadèmic en 
qualsevol universitat estrange-
ra, dins del marc de programes de 
mobilitat internacional.

2. Que resideixin a la comarca de l’Alt 
Camp.

Import individual de la beca: 
 180 euros per cada mes d’estada a 

l’estranger, fins a un màxim de sis 
mesos per alumne.

Beques assignades:
 17 beques, amb un total de 85 mesos 

subvencionats.

Acte de cloenda: 
 Es va celebrar el dia 14 de desembre 

a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Valls, presidit per la Sra. Carme Man-
silla, primer tinent d’Alcalde de Valls, 
acompanyada del Sr. Francesc Xavier 
Grau, Rector Magnífic de la Universi-
tat Rovira i Virgili, i del Sr. Pere Par-
do, director executiu de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-
cerca. 

Estudiants becats:
 Neus Aguilera Porta  

Sergi Martí Madurell
 Elisabet Armengol March  
 Albert Mercadé Massó

 José M. Bargalló Rubio  
 Mar Ribé Gallart
 Elisabet Cabré Roca  
 David Sanz Oliva
 Cristina Capdevila Ripoll  

Marta Somavilla Prats
 Míriam Ibáñez Teruel  
 Daniel Trilla Cisa
 Adrià López Nadal   

Maria Valverde Banús
 Marta López Torrecillas  

Joel Valverde Solé
 Mònica Martí de Pedro

Patrocinadors: Les empreses Isogona, S.L., Cator, 
S.A., Valls Química, S.A.U. i Magvin, 
S.L., a més de la Universitat Rovira i 
Virgili i de l’Ajuntament de Valls.
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PRESIDENT
Albert Batet Canadell

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

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
Francesc Xavier Grau Vidal
Xavier Guinovart Llagostera
Joan Josep Raventós Coral 
com a President del Consell Comarcal
Josep Moncunill Cirac
Joan Pujol Segarra
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

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

També existeix un Consell Consultiu formada 
per membres d’honor, exalcaldes i altres de lliu-
re designació 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 
consultiu són gratuïts i no perceben cap tipus 
de remuneració.

Patronat
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Presentació

Des de la Fundació Ciutat de Valls us volem fer 
arribar de nou la nostra memòria anual, en la qual 
volem reflectir l’activitat del passat any. 

Una activitat que ha vingut marcada per la con-
tinuïtat de les diverses convocatòries de premis i 
beques, malgrat les dificultats econòmiques que 
també ens afecten. 

Un dels programes dels quals estem més satis-
fets és l’atorgament de les Beques Europa. Aquest 
any 2012 ja hem arribat a la vuitena convocatòria, 
amb un total de cent vint becats. Com a Fundació, és 
una fita haver pogut ajudar a tot aquest conjunt de 
joves de Valls i de la comarca de l’Alt Camp a apro-
fundir en els seus estudis a l’estranger. En aquests 

moments d’incertesa, una de les poques coses que 
sabem que seran bones per al nostre futur col·lectiu 
és la millora de la formació dels ciutadans. Nosaltres 
hi apostem dins de les nostres possibilitats. 

És en aquest programa de beques que hem tin-
gut la complicitat de diverses empreses de la nostra 
comarca per fer possible totes aquestes ajudes. Con-
cretament són Isogona, S.L., Cator, S.A., Valls Quími-
ca, S.A.U. i Magvin, S.L., a més de la Universitat Rovira 
i Virgili. A tots ells els volem agrair d’una forma es-
pecial el suport que donen a la nostra fundació.

Però, com molt bé ja sabeu, la Fundació té molts 
altres programes i premis convocats. Activitats que 
es poden mantenir gràcies a la generositat de me-
cenes com les famílies Requena-Giró i Barbat-Gili, a 
donatius de particulars i de l’empresa Lear, a més de 
les institucions que sempre han estat al nostre cos-
tat, com l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarra-
gona i la Generalitat de Catalunya. Gràcies, doncs, a 
tots ells la Fundació pot presentar un any més aques-
ta munió d’iniciatives a favor dels nostres conciuta-
dans. Us animem a llegir amb deteniment la memòria 
i a col·laborar econòmicament — per què no?— en 
el manteniment de la nostra i vostra  institució.

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una en-
titat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 23, associada a la Coordinadora 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 testamentàries 
de Francesc Blasi Vallespinosa, es va crear la “Funda-

ción 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 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, 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’organitza-
ció d’accions de caràcter cívic, social, educatiu o de 
qualsevol altre àmbit adreçades al foment de la vin-
culació entre els ciutadans i la ciutat i l’Alt Camp.

Objectius

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.org

Memòria 
2012

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 ................................................................. 34,11 %

• 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) .............. 49,52 %

• Ingressos del rendiment del capital propi .............................................................................................................................................. 16,37 %

Les despeses desglossades per activitats són:

PRESIDENT
Albert Batet Canadell

VICEPRESIDENT
Jordi París Fortuny

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

VICESECRETARI
Joaquim Torres Martí

VOCALS
Salvador Casañas Pareta
Antoni Gavaldà Rius
Enric Nogués Farré
Cèsar Puig Casañas
Joan Roig Esteve
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XXVI Premi Cristina Requena i Giró ..............................2.616,05 €
XXIV Premi Ramon Barbat i Miracle ..............................4.720,97 €
XXIV Premi Rodon-Giró .................................................1.887,60 €
VIII Premi Lear ...............................................................3.584,67 €
II Premi M. Teresa Gatell ................................................2.026,36 €
XIV Premi Guasch-Coranty/Biennal d’Art 2011
   (edició catàleg) ...........................................................6.871,76 €
Beques Europa curs 2011-2012.................................15.720,26 €

Nit de Premis ...............................................................12.664,21 €
Ajuts a altres col·lectius .............................................28.970,90 €
Despeses de funcionament .........................................12.746,27 €
Despeses de difusió .......................................................2.532,56 €
Estudi paisatge de l’Alt Camp. ......................................... 941,50 €
Relacions amb entitats afins ........................................... 440,72 €

TOTAL ...........................................................................95.723,83 €

Patrimoni
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels lle-

gats rebuts i d’una acurada administració, en el decurs 
dels darrers anys s’ha anat incrementant. Actualment, 
a causa de la conjuntura econòmica, la situació es troba 
gairebé estancada, segons s’observa en el gràfic.

Bonificacions fiscals
Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots 

els llegats o col·laboracions econòmiques de particu-
lars 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.

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

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 i de les col·laboracions econòmiques que no 
siguin llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2012 ha 
estat de 95.723,83 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.
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Presentació

Des de la Fundació Ciutat de Valls us volem fer 
arribar de nou la nostra memòria anual, en la qual 
volem reflectir l’activitat del passat any. 

Una activitat que ha vingut marcada per la con-
tinuïtat de les diverses convocatòries de premis i 
beques, malgrat les dificultats econòmiques que 
també ens afecten. 

Un dels programes dels quals estem més satis-
fets és l’atorgament de les Beques Europa. Aquest 
any 2012 ja hem arribat a la vuitena convocatòria, 
amb un total de cent vint becats. Com a Fundació, és 
una fita haver pogut ajudar a tot aquest conjunt de 
joves de Valls i de la comarca de l’Alt Camp a apro-
fundir en els seus estudis a l’estranger. En aquests 

moments d’incertesa, una de les poques coses que 
sabem que seran bones per al nostre futur col·lectiu 
és la millora de la formació dels ciutadans. Nosaltres 
hi apostem dins de les nostres possibilitats. 

És en aquest programa de beques que hem tin-
gut la complicitat de diverses empreses de la nostra 
comarca per fer possible totes aquestes ajudes. Con-
cretament són Isogona, S.L., Cator, S.A., Valls Quími-
ca, S.A.U. i Magvin, S.L., a més de la Universitat Rovira 
i Virgili. A tots ells els volem agrair d’una forma es-
pecial el suport que donen a la nostra fundació.

Però, com molt bé ja sabeu, la Fundació té molts 
altres programes i premis convocats. Activitats que 
es poden mantenir gràcies a la generositat de me-
cenes com les famílies Requena-Giró i Barbat-Gili, a 
donatius de particulars i de l’empresa Lear, a més de 
les institucions que sempre han estat al nostre cos-
tat, com l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarra-
gona i la Generalitat de Catalunya. Gràcies, doncs, a 
tots ells la Fundació pot presentar un any més aques-
ta munió d’iniciatives a favor dels nostres conciuta-
dans. Us animem a llegir amb deteniment la memòria 
i a col·laborar econòmicament — per què no?— en 
el manteniment de la nostra i vostra  institució.

La Fundació Privada Ciutat de Valls és una en-
titat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 23, associada a la Coordinadora 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 testamentàries 
de Francesc Blasi Vallespinosa, es va crear la “Funda-

ción 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 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, 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’organitza-
ció d’accions de caràcter cívic, social, educatiu o de 
qualsevol altre àmbit adreçades al foment de la vin-
culació entre els ciutadans i la ciutat i l’Alt Camp.
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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 ................................................................. 34,11 %

• 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) .............. 49,52 %

• Ingressos del rendiment del capital propi .............................................................................................................................................. 16,37 %

Les despeses desglossades per activitats són:
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XXVI Premi Cristina Requena i Giró ..............................2.616,05 €
XXIV Premi Ramon Barbat i Miracle ..............................4.720,97 €
XXIV Premi Rodon-Giró .................................................1.887,60 €
VIII Premi Lear ...............................................................3.584,67 €
II Premi M. Teresa Gatell ................................................2.026,36 €
XIV Premi Guasch-Coranty/Biennal d’Art 2011
   (edició catàleg) ...........................................................6.871,76 €
Beques Europa curs 2011-2012.................................15.720,26 €

Nit de Premis ...............................................................12.664,21 €
Ajuts a altres col·lectius .............................................28.970,90 €
Despeses de funcionament .........................................12.746,27 €
Despeses de difusió .......................................................2.532,56 €
Estudi paisatge de l’Alt Camp. ......................................... 941,50 €
Relacions amb entitats afins ........................................... 440,72 €

TOTAL ...........................................................................95.723,83 €

Patrimoni
El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels lle-

gats rebuts i d’una acurada administració, en el decurs 
dels darrers anys s’ha anat incrementant. Actualment, 
a causa de la conjuntura econòmica, la situació es troba 
gairebé estancada, segons s’observa en el gràfic.

Bonificacions fiscals
Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots 

els llegats o col·laboracions econòmiques de particu-
lars 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.

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

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 i de les col·laboracions econòmiques que no 
siguin llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2012 ha 
estat de 95.723,83 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.




