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PRESENTACIÓ
La Fundació Ciutat de Valls (FCV) recull, en la present Memòria de l’any 2019, totes les 
activitats derivades dels seus projectes, que focalitza en diversos àmbits. Bàsicament, el 
cultural, el social i el de formació de joves estudiants. D’altra banda, detalla en l’apartat 
d’Economia totes les despeses, distribuïdes per conceptes; els ingressos, distribuïts per 
procedència; el patrimoni i les bonificacions fiscals. D’aquesta manera, les institucions, 
les empreses i els particulars que ajuden la FCV amb les seves aportacions econòmiques 
poden comprovar, amb transparència, quina ha estat l’aplicació de les seves subvencions i 
donacions, sense les quals l’activitat de la FCV quedaria força minvada. 

Pel mes de juliol del 2019, la senyora Dolors Farré Cuadras va prendre possessió del càr-
rec de Presidenta de la FCV, en haver assumit l’alcaldia, arran de les darreres eleccions 
municipals del mes de maig.

Cal deixar constància de la desaparició d’un dels artífexs de la FCV, Joaquim Torres Martí, 
sense l’abnegació del qual la FCV no existiria. Ell ho va fer possible recuperant la Fundació 
Blasi Vallespinosa quan era a punt de desaparèixer i rescatant la Fundació Rodon Giró. 
L’any 1984 tot plegat es materialitzà en la creació d’una nova Fundació amb estatuts propis 
i nous llegats, la FCV. 

La Fundació Privada Ciutat de Valls des de sempre ha actuat com a entitat sense ànim de 
lucre. Aquest 2019, també. És inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Cata-
lunya amb el núm. 23, associada a la Coordinadora Catalana de Fundacions i integrada, des 
de l’any 2009, a la Xarxa de Fundacions Cíviques, actual Xarxa Iberoamericana de Funda-
cions Cíviques o Comunitàries.



OBJECTIUS
La Fundació té per objecte, segons consta en els estatuts reformats i inscrits el dia 23 de 
febrer del 2010, la promoció i l’impuls d’iniciatives projectades de cara 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; i també accions específiques per a facilitar-ne 
el progrés en els àmbits cultural, social i econòmic.

També és objecte de la Fundació organitzar accions de caràcter cívic, social, educatiu o de 
qualsevol altra mena, totes adreçades a fomentar la pertinença dels vallencs i comarcans 
a Valls i a l’Alt Camp.

En aquest sentit, durant l’any 2019, ha continuat mantenint la seva activitat, com sempre, 
en tres principals eixos d’interès:

1. El del reconeixement, mitjançant premis, a la investigació històrica; a la difusió 
de la comarca a través dels mitjans de comunicació; a la innovació tecnològica; i 
a l’atenció a les persones.

2. El de l’àmbit de la formació de joves amb la convocatòria de beques per a estu-
diants universitaris; amb la convocatòria de beques per a estudiants de Cicles 
Formatius de Grau Superior; amb la convocatòria de beques per a la formació 
post-obligatòria d’estudiants amb pocs recursos econòmics; i amb l’organització 
de classes d’anglès per als més petits de les colles castelleres vallenques.

3. El que incideix en el camp social, el qual es materialitza, d’una banda, en l’or-
ganització de la venda solidària de parament de cuina a benefici de Càritas i, de 
l’altra, en els ajuts econòmics per a pagar el lloguer de pisos a famílies que els 
necessiten.



ÀMBIT DE PROJECCIÓ
El Premi CRISTINA REQUENA I GIRÓ convida a escriure i a difondre tre-
balls periodístics de qualitat que tinguin com a centre d’interès Valls o la 
comarca de l’Alt Camp, els quals poden optar a aquest premi. Igualment 
hi pot optar una trajectòria professional que destaqui per haver promogut 
l’elaboració de treballs sobre la nostra ciutat en particular o sobre la nostra 
comarca en general.

La família Requena-Giró va instituir aquest premi l’any 1986, en record i 
estima de la desapareguda jove periodista vallenca Cristina Requena i Giró.

GUANYADOR 
JOAQUIM ROGLAN, periodista. El jurat el considerà mereixedor del premi 
per la capacitat de convertir, en universals, històries quotidianes d’àmbit 
local en els articles La història de la joguina oblida Valls i Plats i vins tar-
ragonins, segons Manolo, publicats a Diari de Tarragona, el 5 de juliol i el 7 
de desembre del 2018 respectivament. 

XXXIII
Premi CRISTINA 
REQUENA i GIRÓ 
de treballs 
periodístics



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

ÀMBIT DE PROJECCIÓ
El Premi RODON-GIRÓ tria el millor projecte d’investigació històrica sobre 
Valls o l’Alt Camp dels que es presenten en cada convocatòria.

Es convocà per primera vegada l’any 1988. Porta el nom del matrimoni 
Francesc Rodon i Enriqueta Giró, en just reconeixement i agraïment a la 
seva actitud altruista, ja que cedí a la ciutat de Valls un valuós llegat eco-
nòmic, artístic i bibliogràfic.

GUANYADOR 
MIGUEL GONZÁLEZ RUIZ, de Badalona. Presentà el projecte titulat L’or-
gueneria a Valls i a la seva comarca. El jurat el considerà mereixedor del 
premi per l’interès de poder comptar amb un estudi monogràfic sobre l’or-
gueneria a la nostra ciutat i comarca, perquè és un tema inèdit i perquè 
coincideix amb el procés de construcció del nou orgue de Valls, que s’ins-
tal·larà a l’església de Sant Joan.



ÀMBIT DE PROJECCIÓ
Poden optar al  Premi LEAR els estudiants d’enginyeria de les universitats 
catalanes, a través de les quals se seleccionen els candidats. Aquests can-
didats desenvolupen el seu projecte de final de carrera a les instal·lacions 
de Lear Corporation, a Valls. Compten amb la col·laboració logística i eco-
nòmica de l’empresa, la qual assumeix el cost de l’estada i de la formació 
complementària dels estudiants seleccionats. Es premia el millor projecte.

Es convocà per primera vegada el curs 2004-2005. Fomenta la innovació 
tecnològica en electrònica d’automoció dels estudiants universitaris.

GUANYADOR 
GERARD ALIAGAS PUIGDOMÈNEC, de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, pel seu projecte titulat Power MOSFET State of Health prediction.

XV 
Premi LEAR 
a la innovació 
tecnològica
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complementària dels estudiants seleccionats. Es premia el millor projecte.
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GERARD ALIAGAS PUIGDOMÈNEC, de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, pel seu projecte titulat Power MOSFET State of Health prediction.

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

ÀMBIT DE PROJECCIÓ
El Premi M. TERESA GATELL VALLVÈ reconeix el treball de persones, asso-
ciacions o entitats que s’hagin distingit en tasques d’assistència a les per-
sones i en treballs de recerca dins el camp de la infermeria.

El Pius Hospital de Valls i la Fundació Ciutat de Valls van instituir aquest 
premi l’any 2011, en record i homenatge a M. Teresa Gatell Vallvè, que fou 
membre de l’equip directiu del Pius Hospital de Valls i del Patronat de la 
Fundació Ciutat de Valls.

GUANYADORES 
Aquest premi es concedí de forma compartida a un estudi d’infermeria i a una 
entitat que treballa amb persones amb discapacitat o amb trastorn mental. 

Els premiats van ser:

• ELENA SOLÀ MIRAVETE, per l’estudi Valoració infermera i factors de 
risc en la prevenció del deliri en la persona d’edat avançada hospitalit-
zada.

• FUNDACIÓ GINAC, en reconeixement a la tasca d’integració social i la-
boral que aquesta entitat fa en atendre persones amb discapacitat o 
amb trastorn mental, per a les quals procura autonomia personal i qua-
litat de vida.



BEQUES 
EUROPA 
(15a convocatòria) 
per a estudiants 
universitaris 
Curs acadèmic 
2018-2019

ÀMBIT DE PROJECCIÓ
Les Beques Europa van destinades a estudiants universitaris que visquin a 
l’Alt Camp i que facin estades acadèmiques en universitats estrangeres en 
el marc de programes de mobilitat internacional.

Es començaren a concedir el curs 2004-2005.

IMPORT INDIVIDUAL DE LA BECA 
150 euros per cada mes d’estada a l’estranger i fins a un màxim de sis me-
sos per alumne.

BEQUES CONCEDIDES 
18, amb un total de 84,33 mesos.

ACTE DE CLOENDA 
Tingué lloc el dia 4 d’octubre del 2019, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Valls. El presidí la Consellera d’Empresa i Coneixement, Hble. Sra. Àngels 
Chacón, i l’Il·lma. Sra. Dolors Farré, alcaldessa de Valls, acompanyades de la 
Rectora Magnífica de la Universitat Rovira i Virgili, Dra. Maria José Figueras, 
i del president del Consell Comarcal de l’Alt Camp,  Il·lm. Sr. Joan M. Sanahu-
ja, juntament amb el vice-president de la Fundació Ciutat de Valls,  Sr. Jordi 
París. Se celebrà conjuntament amb l’acte de cloenda de les Beques Ramon 
Barbat i Miracle.
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BEQUES 
RAMON BARBAT 
i MIRACLE 
(3a convocatòria)
per a estudiants 
de Cicles 
Formatius 
de Grau 
Superior
Curs acadèmic 
2018-2019

ÀMBIT DE PROJECCIÓ
Ramon Barbat i Miracle fou un dels primers patrocinadors de les activi-
tats de la Fundació Ciutat de Valls i un entusiasta impulsor de la Formació 
Professional. Les beques que duen el seu nom són beques de mobilitat in-
ternacional destinades a estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS), que visquin a l’Alt Camp i que tinguin concedida una estada interna-
cional en el marc de programes de mobilitat Erasmus+.

Es començaren a concedir el curs 2016-2017.

IMPORT INDIVIDUAL DE LA BECA 
300 euros, si l’estada a l’estranger és d’un mes; i 500 euros, si l’estada a 
l’estranger és de dos mesos.

BEQUES CONCEDIDES 
1 beca de 500 euros.

ACTE DE CLOENDA 
Tingué lloc el dia 4 d’octubre del 2019, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Valls. El presidí la Consellera d’Empresa i Coneixement, Hble. Sra. Àngels 
Chacón, l’Il·lma. Sra. Dolors Farré, alcaldessa de Valls, acompanyades de la 
Rectora Magnífica de la Universitat Rovira i Virgili, Dra. Maria José Figueras, 
i del president del Consell Comarcal de l’Alt Camp,  Il·lm. Sr. Joan M. Sanahu-
ja, juntament amb el vice-president de la Fundació Ciutat de Valls,  Sr. Jordi 
París. Se celebrà conjuntament amb l’acte de cloenda de les Beques Europa.



BEQUES 
EUROPA

ESTUDIANTS BECATS
Abraldes Velasco, Marc

Barberà Batalla, Teresa

Boltà Selva, Martí

Buxons Vives, Miquel

Cervera Castel, Noèlia

Figuerola Gatell, Pol

Fortes Carrasco, Aitor

García Torregrosa, Esther

Gené París, Laia

Llombart Capsié, Léa

París Domingo, Miquel

Ropero Marín, Denise

Sanz Muñoz, Jaume

Serra Moncunill, Josep M.

Solé Pié, Josep

Teno Delgado, Aida

Valverde Sánchez, Laia

Vives Navarro, Laura



Llombart Capsié, Léa

París Domingo, Miquel

Ropero Marín, Denise

Sanz Muñoz, Jaume

Serra Moncunill, Josep M.

Solé Pié, Josep

Teno Delgado, Aida

Valverde Sánchez, Laia

Vives Navarro, Laura

ESTUDIANT BECAT
Arnau Barrot Rodríguez

BEQUES 
RAMON BARBAT 
i MIRACLE



NIT
de  PREMIS
(36a edició)

Els premis que relacionem en aquesta Memòria, llevat del Premi LEAR a 
la innovació tecnològica, es van lliurar en el decurs de la Nit de Premis 
de Valls, celebrada, en aquesta edició, el dia 4 de maig. La Fundació Ciutat 
de Valls forma part de la comissió organitzadora d’aquesta Nit de Premis, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Valls i la Cambra de Comerç i Indústria 
local. A més a més hi participa com a responsable de la coordinació i de 
l’administració.

L’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Xarxa de Cultura de 
Valls,  foren els patrocinadors d’aquesta Nit de Premis, que comptà, d’altra 
banda, amb la col·laboració audiovisual i tècnica de TAC 12.

Cal esmentar que hi van participar també, amb el corresponent lliurament 
dels premis que convoquen respectivament, el Comerç Vallenc, el Servei 
Català de l’Alt Camp-Consorci per a la Normalització Lingüística, la Fun-
dació 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.

Francesc Domènec i Montserrat Solé, ambdós periodistes, foren els encar-
regats de conduir la Nit de Premis.

L’Orquestra Gerhard, de l’Escola de Música Robert Gerhard, intervingué en 
la Nit de Premis amb una magnífica intercalació d’actuacions musicals.

L’I·lm. Sr. Albert Batet, alcalde Valls; l’Il·ltre. Sr, Òscar Peris, delegat del Go-
vern de la Generalitat a Tarragona i el Sr. Mateu Montserrat per la Diputació 
de Tarragona van presidir aquesta Nit de Premis.
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conjuntament amb l’Ajuntament de Valls i la Cambra de Comerç i Indústria 
local. A més a més hi participa com a responsable de la coordinació i de 
l’administració.

L’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Xarxa de Cultura de 
Valls,  foren els patrocinadors d’aquesta Nit de Premis, que comptà, d’altra 
banda, amb la col·laboració audiovisual i tècnica de TAC 12.

Cal esmentar que hi van participar també, amb el corresponent lliurament 
dels premis que convoquen respectivament, el Comerç Vallenc, el Servei 
Català de l’Alt Camp-Consorci per a la Normalització Lingüística, la Fun-
dació 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.

Francesc Domènec i Montserrat Solé, ambdós periodistes, foren els encar-
regats de conduir la Nit de Premis.

L’Orquestra Gerhard, de l’Escola de Música Robert Gerhard, intervingué en 
la Nit de Premis amb una magnífica intercalació d’actuacions musicals.

L’I·lm. Sr. Albert Batet, alcalde Valls; l’Il·ltre. Sr, Òscar Peris, delegat del Go-
vern de la Generalitat a Tarragona i el Sr. Mateu Montserrat per la Diputació 
de Tarragona van presidir aquesta Nit de Premis.

El senyor Manel Torreblanca, membre del Consell Consultiu de la Fundació 
Ciutat de Valls, patrocina, des del curs 2016-2017, un projecte que contem-
pla la millora de la vida social i cultural de la ciutat. Respon, doncs, a un 
dels principals objectius de la Fundació Ciutat de Valls. 

Aquest projecte consisteix en l’organització d’unes classes d’anglès per a 
la canalla de les dues colles castelleres vallenques. Les classes s’impar-
teixen en el local respectiu de cada colla i van a càrrec de professors espe-
cialitzats.

CLASSES 
d’ANGLÈS 
per a la 
mainada de 
les COLLES 
CASTELLERES



BEQUES 
per a ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS

Aquestes beques ajuden a fer possible la continuïtat en la 
formació acadèmica d’estudiants entre 16 i 18 anys, que 
pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics per a fer 
front a les despeses que els estudis comporten. L’objectiu és 
garantir, a aquests joves, la inserció laboral que exigeix formació 
reglada i prèvia. 

Es tracta d’una iniciativa que comparteixen Càritas 
Interparroquial de Valls, l’Ajuntament de Valls i la Fundació Ciutat 
de Valls.

La primera convocatòria d’aquestes beques es va fer  el curs 
2013-2014. 

Durant el curs 2019-2020 es beneficien d’aquestes beques 23 
estudiants.

AJUTS 
a l’HABITATGE 
SOCIAL

La Fundació Ciutat de Valls, en conveni amb l’Ajuntament de 
Valls i comptant també amb mecenatge particular, enguany ha 
continuat col·laborant en el pagament de lloguers de pisos per a 
persones amb risc d’exclusió residencial.

Provalls i els Serveis Socials de l’Ajuntament vetllen i 
garanteixen la correcta assignació d’aquestes ajudes.



VENDA 
SOLIDÀRIA

Des de l’any 2013, en cada edició de la Firagost, la Fundació 
Ciutat de Valls promou la venda d’articles de parament de cuina, 
cedits per l’empresa ISOGONA, S.L, ubicada al Polígon Industrial 
de Valls. Aquests articles es posen a la venda i els beneficis que 
se n’obtenen, d’aquesta venda, es destinen íntegrament a Càritas 
Interparroquial de Valls.

Aquesta acció solidària l’organitzen conjuntament la Fundació 
Ciutat de Valls i Càritas Interparroquial de Valls, que mobilitza els 
seus voluntaris.

AJUTS 
a ALTRES 
COL·LECTIUS

Tenint en compte les possibilitats de cada  moment, la Fundació 
Ciutat de Valls ajuda a finançar activitats d’altres col·lectius.

Durant aquest any, doncs, ha col·laborat econòmicament amb la 
Comissió Ciutadana per a la Restauració de l’Església de Sant 
Joan, amb el Menjador Social La Taulada, amb el Museu de Valls i 
amb l’Institut d’Estudis Vallencs.



1. Beques diverses i activitats docents

Beques Europa
(estudiants universitaris) ................ 15.835,57 €

Beques Ramon Barbat i Miracle CFGS
(estudiants FP)  ........................................700,00 €

Beques per a estudis 
postobligatoris  .....................................2.400,00 €

Classes d’anglès per a castellers  . 15.287,36 €

2. Ajuts a altres col·lectius  ...................... 20.068,95 €

3. Ajuts a l’habitatge social  ....................... 6.387,00 €

4. Premis 

Premi Cristina Requena i Giró   ........ 2.691,98 €

Premi Rodon-Giró ............................... 1.559,47 €

Premi Lear ............................................ 5.932,67 €

Premi M. Teresa Gatell  ...................... 3.969,87 €

5. Nit de Premis  ......................................... 10.581,12 €

6. Despeses de funcionament  ...................4.312,73 €

7. Despeses de difusió   .............................  2.208,25 €

8. Despeses financeres .............................  1.279,16 €

TOTAL  .................................................... 93.214,13 €

ECONOMIA
L’activitat de la Fundació es finança mitjançant diverses 
fonts: el rendiment de les inversions dels llegats, les sub-
vencions que rep d’institucions i les donacions d’empreses 
i particulars. Sense aquestes ajudes, que rep d’institucions, 
d’empreses i de 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 consumir-se. Tan sols es pot comptar amb els ren-
diments que s’aconsegueixen de les inversions realitzades i 
de les col·laboracions econòmiques rebudes, que no siguin 
procedents de llegats.

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 
2019 ha estat de 93.214,13 euros, distribuïts d’acord amb els 
blocs que s’indiquen en el gràfic.

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 del 2019 i, per tant, pot ser que no responguin al total del cost de l’activitat.

DESPESES distribuïdes per conceptes i/o activitats

Després d’haver-se imputat, a cada activitat, una part proporcional de les despeses de funcionament.
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   Col·laboracions d’empreses i de particulars  ..................................................................................................................................................................................................................   68,57 %

   Convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials  ....................................................................   22,48 %

   Rendiment del capital propi  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................   8,95 %

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. 
El patrimoni actual de la Fundació és de 507.011,87 euros.

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

INGRESSOS distribuïts per procedències

BONIFICACIONS 
FISCALS
Per les circumstàncies legals de la 
Fundació, tots els llegats o col·labo-
racions econòmiques de particulars i 
empreses que es canalitzen a través 
de la nostra entitat, en compliment de 
les seves finalitats i objectius es poden 
beneficiar de les desgravacions i boni-
ficacions fiscals en l’abast i quanties 
màximes previstes en les legislacions 
vigents.
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MECENES
DE LA FUNDACIÓ

FAMÍLIA BARBAT - GILI

MANEL TORREBLANCA RAMÍREZ

L’activitat de la Fundació no seria possible sense el suport i l’aportació econòmica de les següents institucions, 
empreses i particulars:

FAMÍLIA REQUENA - GIRÓFAMÍLIA CARTANYÀ - GUTIÉRREZ

FAMÍLIA MONCUNILL - GIRÓ



ESTRUCTURA INTERNA
La Fundació privada Ciutat de Valls la regeix un Patronat, que es reuneix regularment. Compta també amb un Con-
sell Consultiu, compost per membres d’honor, ex-alcaldes i altres membres de lliure designació. Es reuneix una 
vegada a l’any.

La presidència de la Fundació Ciutat de Valls l’ostenta l’alcaldessa de Valls.

Tant els càrrecs del Patronat com els del Consell Consultiu són gratuïts. Per tant, no perceben cap tipus de remu-
neració.

Les dades següents estan actualitzades en data 31 de desembre del 2019.

PATRONAT

PRESIDENTA
M. Dolors Farré Cuadras

VICE-PRESIDENT
Jordi París Fortuny 

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

VICE-SECRETARI
Salvador Casañas Pareta

VOCAL
Antoni Gavaldà Rius

VOCAL
Andreu Guasch Forné 

VOCAL
Enric Nogués Farré

VOCAL
Cèsar Puig Casañas 

VOCAL
Núria Ventura Mercè

CONSELL CONSULTIU

PRESIDENTA 
Dolors Farré Cuadras

SECRETARI
Xavier Cabré Boronat

CONSELLERS

Ex-alcaldes de Valls

Albert Batet Canadell 

Dolors Batalla Nogués

Jordi Castells Guasch  

Francesc Moreno Espinosa 

Alfred Pérez de Tudela Molina

Designats pel Patronat

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

com a President del Consell Comarcal

Joan Pujol Segarra

Jordi Requena Giró   

Núria Segú Ferré  

Josep Torné Badia

Manel Torreblanca Ramírez

Membres d’Honor de la Fundació

Mn. Joan Àguila Chavero 
com a Arxiprest de l’Alt Camp
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FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS
Antic Hospital de Sant Roc

Plaça de l’U d’Octubre, 1
43800 Valls (Tarragona)

Tel. 652 66 11 51
fcv@fcvalls.org
www.fcvalls.org


