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)...................................................................................................................... 30,69 %

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.

Les despeses desglossades per conceptes es distribueixen així:
Premi Cristina Requena i Giró ................................ 2.355,69 €

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

Premi Ramon Barbat i Miracle ............................... 2.309,42 €

Nit de Premis ......................................................... 12.214,45 €

Premi Rodon-Giró .....................................................2.191,02 €

Ajuts a altres col·lectius ........................................ 11.427,84 €

Premi Lear ................................................................4.173,55 €

Despeses de funcionament ................................... 3.758,78 €

Premi M. Teresa Gatell .............................................3.616,05 €

Despeses de difusió .................................................3.012,85 €

Premi Guasch-Coranty / Biennal d’Art 2015 ...... 38.404,68 €

Despeses financeres ...................................................949,60 €

Beques Europa
(estudiants universitaris) .............................. 11.025,92 €

TOTAL .......................................................................97.939,85 €

PATRONAT

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 ja el llindar dels
500.000 euros.

SECRETARI

Dolors Batalla Nogués

VICEPRESIDENT
Jordi París Fortuny

Alfred Pérez de Tudela Molina

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat
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Pau Nuet Fàbregas

Ramon Barbat Gili
Laia Bonet Rull
Robert Figueras Roca
Maria Lluïsa Florensa Palau
Francesc Xavier Grau Vidal
Xavier Guinovart Llagostera
Joan M. Sanahuja Segú

com a President del Consell Comarcal

Josep Moncunill Cirac

Manuel Torreblanca Ramírez

503.060 €

500.060 €

497.060 €

458.000 €

455.000 €

444.950 €

436.000 €

414.000 €

420.000 €

382.000 €

269.000 €

297.000 €

265.000 €

209.000 €

258.000 €

199.000 €

157.000 €

157.000 €

Membres d’Honor de la Fundació
129.000 €

OBJECTIUS

Designats pel Patronat

Josep Torné Badia

134.000 €

Si ho aconseguim, haurem assolit el nostre objectiu.

Jordi Castells Guasch

Núria Segú Ferré

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Voldríem que, després de llegir aquesta memòria, tinguéssiu una idea més clara
del que som, del que pretenem i del que fem, i us animéssiu a col·laborar econòmicament en el manteniment de la institució.

Exalcaldes de Valls

Jordi Requena Giró

Per les circumstàncies legals de la Fundació, tots
els llegats o col·laboracions econòmiques 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.

Una actuació que ha vingut marcada per la continuïtat de les diverses convocatòries de premis i beques, malgrat que la delicada situació econòmica que estem vivint
també ens afecta, molt concretament en el rendiment dels llegats.

Xavier Cabré Boronat

Joan Pujol Segarra

BONIFICACIONS FISCALS

Normalment aquestes activitats apareixen a la premsa i tothom en pot estar informat de forma puntual, però, des de fa uns anys, ens ha semblat que la publicació
d’aquest resum anual pot ajudar a tenir una idea global del volum i abast de la nostra
actuació.

Albert Batet Canadell

Francesc Moreno Espinosa

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

PATRIMONI

PRESIDENT

PRESIDENT
Albert Batet Canadell

VICESECRETARI
Joaquim Torres Martí

Observació: Cal 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 2015 i, per tant, és possible que no siguin el total del cost de l’activitat.

La finalitat principal de la publicació és donar compliment als nostres objectius
fundacionals i a la voluntat de les diverses institucions, empreses i particulars que
ens ajuden amb les seves generoses aportacions, sense les quals seria molt difícil
poder mantenir el nivell d’activitats actual.

CONSELLERS

Ingressos del rendiment del capital propi........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10,51 %
Donacions destinades a llegats...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2,24 %

CONSELL CONSULTIU

Pere Altès Serra
Mn. Josep Bofarull Veciana
com a Arxiprest de l’Alt Camp

Fotografies: Cedides per Ajuntament de Valls / Pere Toda i Mar Bigorra Adserà

Ingressos de convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials................................................................................................................................................ 56,56 %

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

Un any més teniu a les vostres mans la Memòria anual de la nostra institució,
a través de la qual pretenem tenir-vos al corrent de les nostres activitats i projectes,
realitzats durant l’any 2015.

GRÀFICAMENT

0

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

PRESENTACIÓ

Disseny:

0,97%

DESPESES FINANCERES

DESPESES DE DIFUSIÓ

DESPESES DE FUNCIONAMENT

3,08%

10

3,83%

20

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

AJUTS A ALTRES COL·LECTIUS

30

11,67%

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2015 ha estat de
97.939,85 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.

NIT DE PREMIS

40

12,47%

50

BEQUES ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS I PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

60

Cal tenir present que les quantitats rebudes com a llegats no poden consumirse, 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.

54,17%

PREMIS

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’institucions i en les donacions d’empreses i particulars. Sense aquests ajuts
complementaris que es reben d’institucions, empreses i particulars no seria
possible portar a terme les activitats esmentades en aquesta Memòria.

ESTRUCTURA
INTERNA

20,94%

ECONOMIA

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 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 “Fundación Francesc
Blasi”, la qual, l’any 1984, va adoptar la denominació actual i l’acceptació o agregació
de nous llegats i fundacions.

MEMÒRIA

2015

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

La Fundació té per objecte, 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
el 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’organització d’accions de caràcter cívic, social,
educatiu o de qualsevol altre índole, adreçades totes al foment de la vinculació entre
els ciutadans i la ciutat i l’Alt Camp.

fcv@fcvalls.org I www.fcvalls.org
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ACTIVITATS
XXIX Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics
Objectiu: Es va convocar per primera vegada l’any 1986,
impulsat per la família Requena-Giró, 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 trajectòria professional que s’hagi destacat en la
promoció de treballs sobre Valls i l’Alt Camp.

XI Premi LEAR a la innovació tecnològica

NIT DE PREMIS (32a edició)

BEQUES EUROPA (11a convocatòria). Curs acadèmic 2014/15

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

Tots 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, dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de “la Caixa”, de la Xarxa de Cultura de Valls i de
l’Ajuntament de Valls, que 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 Camp-Consorci 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.
La vetllada va ser conduïda per Raül Molina i Irene Ferré.
En el decurs del lliurament de premis els assistents varen gaudir de l’actuació de l’actriu i cantant
Cristina Murillo, acompanyada al piano per Medir Bonachi.
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.

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

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

Guanyador: El documental “Nosaltres, els Xiquets de Valls”,
de Carles Cubos Serra.

Guanyador: El premi s’ha concedit ex-aequo a Ivan de Gracia
Ferrerons per la realització del projecte “Sistema de
comprovació de regles de disseny de comptabilitat
electromagnètica per disseny d’un circuit imprès d’un
mòdul electrònic” i a Roger Vall Bretos per la realització
del projecte “Xarxes adaptatives sense cables per
aplicacions a l’automòbil BLUE NODE”.

Patrocinador: Família Requena-Giró.

Patrocinador: Lear Corporation Holding Spain, S.L.U.

XXVII Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE
Objectiu: Creat l’any 1988 en reconeixement de l’industrial
vallenc del qual porta el nom, impulsor del guardó, per
premiar el millor producte artesanal comercialitzat en
l’últim any (del gener de 2014 al març de 2015). Es
valoren els aspectes de qualitat, concepte, innovació i
comercialització.
Guanyador: El premi es va atorgar a la peça Fruit de la
terra, un fruiter fet amb ampolles de cava reciclades,
realitzada per Marta Masgoret Vives.
Patrocinadors: Família Barbat-Gili, Consorci de Comerç,
Artesania i Moda, de la Generalitat de Catalunya,
i Ajuntament de Valls.

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’investigació presentat. Porta el nom del matrimoni
Francesc 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: Es va premiar, en aquesta edició, el projecte de
treball d’investigació presentat per Àngel Gasol Señorón,
amb el títol “Història de la Comunitat de Monges
Carmelites del convent de la Presentació del Portal Nou,
de Valls (1680-2011)”.
Patrocinador: Banc de Sabadell i Ajuntament de Valls.
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Condicions: Hi poden optar els estudiants:
Que tinguin concedida una estada amb
reconeixement acadèmic en qualsevol
universitat estrangera, dins del marc de
programes de mobilitat internacional.

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

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

Beques assignades: Quinze beques, amb un
total de 67 mesos subvencionats.

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·lectius premiats van ser:
Banc d’Ajuts Tècnics de l’Àrea de Benestar Social de
la Conca de Barberà. Aquest col·lectiu facilita, amb
la modalitat de préstec, aparells a les persones amb
manca d’autonomia física i capacitat econòmica.
Tarraco Salut. Acompanyament hospitalari. Aquesta
entitat desenvolupa, des de l’any 2011, projectes
d’acompanyament, mitjançant el voluntariat social, en
centres hospitalaris de Tarragona.
• Els dos treballs de recerca premiats van ser:
“Efectivitat de l’ús de la sacarosa en la prevenció del
dolor en tècniques invasives neonatals”, realitzat per
Alba Jansà Bayona, Núria Panisello Guarch i Elena
Alexandra Queral Martínez.
“La veu d’una infermera sota la mirada d’una mare”,
realitzat per Núria Buch Expósito.
Patrocinadors: Pius Hospital de Valls i Fundació Ciutat de Valls.

XVI Premi GUASCH-CORANTY / 11a BIENNAL D’ART a Valls
Objectiu: Estimular la creativitat artística dins del marc de
l’art contemporani, amb la incorporació de nous sistemes
i nous artistes. Aquest premi està obert a tots els artistes
residents als Països Catalans, sense distinció d’origen.
Participació: En aquesta edició es van presentar 143
projectes, dels quals se’n van seleccionar quinze.
Guanyadors: El jurat va considerar guanyadors ex-aequo les
obres presentades per Ro Caminal, Jonathan Millán i
Maria Ruido.
Exposició: Les obres dels quinze seleccionats es van exposar
al Museu de Valls, des del 2 d’octubre fins al 22 de
novembre de 2015.
Patrocinadors: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Diputació de Tarragona i Ajuntament de Valls, amb la col·laboració del Museu de Valls.

AJUTS A DIVERSOS COL·LECTIUS
D’acord amb les possibilitats de cada moment, la Fundació també ajuda econòmicament altres col·lectius
per finançar les seves activitats. Durant aquest any s’han concedit col·laboracions econòmiques a les entitats
següents: Comissió Ciutadana per a la Restauració de l’Església de Sant Joan i Institut d’Estudis Vallencs, i també hem col·laborat en els actes de celebració del 25è aniversari de la Coral Terpsícore.

Estudiants becats:
Mireia Anguela Vives
Sergi Banach Ramírez
Elisabet Calbet Martínez
Darisbel Correa Padrón
Alfonso García Álvarez
Aleix Iglesias Mora
Marina Insa Batalla
Gerard Martí Juan

Anna Queralt Batet
Aina Rodon Casalé
Isabela Roig Santos
Eva Rosato Albareda
Mireia Tous Brusco
Ana Vallejo Buitrago
Marc Veciana Soler

Que resideixin a la comarca de l’Alt Camp.

Col·laboradors: Diputació de Tarragona i Ajuntament de Valls.

Objectiu: Creat l’any 2011 pel Pius Hospital de Valls i la
Fundació 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 treballs de recerca dins del camp de la infermeria.

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

Acte de cloenda: Es va celebrar el 26
de novembre a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Valls, presidit per
la M. Hble. Sra. Carme Forcadell,
presidenta del Parlament de
Catalunya, i l’II·lm. Sr. Albert Batet,
alcalde de Valls.

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
La Fundació ha continuat col·laborant en la convocatòria d’ajudes per a estudis postobligatoris iniciada
el curs 2013/14 recollint una iniciativa conjunta de 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 que 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
Com en anys anteriors i ja va la tercera edició, la Fundació ha promogut la venda d’articles de parament
de cuina donats per l’empresa ISOGONA, SL, ubicada al polígon industrial de Valls, durant la celebració de la
Firagost, i el producte de la venda s’ha destinat a Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp.
Aquesta venda solidària, que han portat a terme voluntaris de Càritas, ha representat un ingrés 		
de 7.797 euros per a l’entitat assistencial.
L’activitat no ha significat cap despesa per a la Fundació, com a entitat organitzadora, ja que tant el local
on s’ha realitzat la venda com la propaganda i els embolcalls han estat cedits o donats altruísticament.
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