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L’Ajuntament del  
Pla de Santa Maria 

felicita tots els premiats  
en aquesta 7a Gran Gala  
del setmanari El Vallenc. 

Ajuntament del  
Pla de Santa Maria

L’Ajuntament de Vallmoll  
felicita tots els premiats  

en aquesta 7a Gran Gala  
del setmanari El Vallenc.

Ajuntament de Vallmoll
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P resident del  Consel l 
d ’Administració d’E l  Val lenc
i director del setmanari El Val lenc

llenc com en el Concurs Literari i agrair la tasca 
que realitzen. També és de justícia destacar la 
feina i les hores que han dedicat els jurats per tal 
que aquests premis fossin al més justos possibles 
i, per descomptat, vull donar les gràcies a tota la 
gent que durant més de vint-i-tres anys ha estat 
al nostre costat: col·laboradors, anunciants, subs-
criptors, lectors, gràcies als quals hem aconseguit 
ser líders indiscutibles a la nostra comarca i ser el 
setmanari de referència a l’hora d’informar-se.
És un orgull i una satisfacció que aquests premis 
que avui atorguem i que es fan amb caràcter bi-
anual hagin esdevingut punt de referència en la 
nostra societat i que personatges i entitats tan 
importants com els que avui premiem hagin ac-
ceptat aquests guardons.
La premsa de proximitat és, sens dubte, la premsa 
més propera al lector, perquè és aquella que mol-
tes vegades parla del que ja coneix; així, doncs, 
s’ha de fer amb més rigor. Si avui podem ce-
lebrar quasi els 23 anys d’existència i la setena 
Gran Gala d’El Vallenc, és perquè hem comptat 
al llarg d’aquest temps amb bons professionals i 
amb gent que ha apostat decididament per fer la 
premsa de casa. Ells són els vertaders protago-
nistes que avui el Grup El Vallenc tingui més de 
34.000 lectors.
Espero i desitjo que aquest acte esdevingui una 
festa, la festa de la premsa comarcal, la festa d’El 
Vallenc.  

Ens retrobem en la setena 
Gran Gala d’El Vallenc per 
tal de premiar tot un seguit 

de persones i entitats que han 
destacat i destaquen en el món 
cultural, social, esportiu, profes-
sional i personal. Totes, però, 
amb un mateix objectiu, treballar 
per una societat més justa i més 
professional i, a la vegada, col-
laborar a fer del nostre país un 
punt de referència.
Aquest any hem encetat el Con-
curs de Relats Breus i d’Articles 
d’Opinió. Estem satisfets per la 
gran participació i la gran qua-
litat que hem tingut, tot i ser-ne 
la primera edició. Amb la creació 
d’aquests premis, hem volgut fer 
un pas endavant per tal de do-
nar una oportunitat més a totes 
aquelles persones que tenen com 
a  objectiu explicar-se mitjançant 
la literatura. D’aquest resultat es-
perem poder-ne treure un llibre 
amb tots els treballs seleccionats 
que, sens dubte, són d’una gran 
qualitat. 
Vull felicitar, sincerament, tots els 
guardonats, tant a la Gala d’El Va-
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premiats

PAsquAl MArAGAll
Medalla d’Or d’El Vallenc

JOAn MAssAGué
Premi Nacional El Vallenc per la seva  
contribució a la lluita contra el càncer

JOsEP Cuní
Premi Nacional El Vallenc per la seva trajectòria 
professional en el món periodístic català

MErCè sAMPiEtrO
Premi Nacional El Vallenc per la seva  
trajectòria artística i professional

MàGiC AndrEu
Premi Nacional El Vallenc per la seva trajectòria 
professional en el món de la màgia

MusEu d’HistòriA dE CAtAlunyA
Premi Nacional El Vallenc 
per la seva tasca en la recuperació del  
patrimoni i promoció de Santes Creus
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premiats

JOsEP M. CAlbEt
Premi El Vallenc 
per la seva trajectòria pedagògica

sOCiEtAt COrAl ArOMA VAllEnCA
Premi El Vallenc pels seus 150 anys  
d’història en benefici de la cultura

COMPAnyiA PA suCAt
Premi El Vallenc
per la seva projecció artística

EMPrEsA rOsA GrEs
Premi El Vallenc Empresa-Indústria per la seva 
aportació en el món empresarial 
en bé de la comarca de l’Alt Camp

Club EsPOrtiu ZiGA-ZAGA
Premi In Memoriam Joan Campamà i Solé 
a la il·lusió per l’esport

AMiCs dE lA MúsiCA dE VAlls
Premi El Vallenc per la recuperació 
i estrena del ballet Ariel 
durant les Festes Decennals 2011
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Pasqual Maragall i Mira va néi-
xer a Barcelona el 1941, tercer 
en una família de vuit germans, 

néts del poeta Joan Maragall. Casat 
el 1965 amb Diana Garrigosa, té dues 
filles i un fill. Va militar activament al 
Front Obrer de Catalunya (FOC), fe-
derat amb el moviment antifranquista 
d’esquerres Frente de Liberación Po-
pular (FLP). Va cursar a la Universitat 
de Barcelona les carreres de Dret i 
d’Econòmiques entre 1957 i 1964.
El 1965 va ingressar com a economis-
ta al Gabinet Tècnic de l’Ajuntament 
de Barcelona, alhora que donava clas-
ses de teoria econòmica a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona com a 
ajudant del professor Josep M. Bricall 
i col·laborava amb el Servei d’Estudis 
del Banc Urquijo dirigit per Ramon Tri-
as Fargas.
Entre 1971 i 1973 va obtenir el Master 
of Arts en Economia a la New Scho-
ol University de Nova York, ciutat on 
va residir amb la seva família. Es va 
reintegrar a l’Ajuntament Barcelona 
i a les classes d’economia urbana i 
economia internacional com a profes-
sor adjunt interí a la Facultat d’Eco-
nòmiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, on cinc anys més tard 
presentaria la seva tesi doctoral “Els 
preus del sòl urbà. El cas de Barcelo-
na (1948-1978)”. El 1974 va impulsar 

Convergència Socialista de Catalu-
nya, un dels grups fundacionals del 
Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE), on va crear la Federació 
de Barcelona. Al PSC va ocupar la 
responsabilitat de política municipal.
Arran de les primeres eleccions le-
gislatives del 15 de juny de 1977 va 
dirigir conjuntament amb Narcís Serra 
la campanya del PSC a Barcelona i va 
representar-lo a la comissió de con-
trol de l’Ajuntament, nomenada per 
les forces democràtiques abans de 
les primeres eleccions municipals. El 
1978 va ser investigador i professor 
invitat a la Johns Hopkins University 
de Baltimore, que més endavant l’in-
vestiria doctor honoris causa. Al seu 
retorn, el 1979, es va incorporar a la 
llista electoral del PSC a les primeres 
eleccions municipals a l’Ajuntament 
de Barcelona de la nova etapa de-
mocràtica. Primerament com a tinent 

Pasqual Maragall i Mira 
Medalla d’Or d’El Vallenc
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d’alcalde de la Reforma Administrati-
va va encapçalar la modernització de 
l’administració pública local i després, 
com a tinent d’alcalde d’Hisenda, el 
plantejament del nou sistema de finan-
çament d’aquestes corporacions.
Va succeir Narcís Serra en el càrrec 
d’alcalde l’any 1982. El 1986 la capi-
tal catalana va ser elegida com a seu 
dels Jocs Olímpics del 1992 i des del 
primer moment Pasqual Maragall va 
presidir el comitè organitzador (CO-
OB’92). L’esdeveniment olímpic va 
significar un gran salt endavant, no 
només per a la ciutat de Barcelona 
sinó per a tot Catalunya, i en múlti-
ples aspectes, va significar una mo-
bilització de nombroses energies i un 
èxit social, esportiu i organitzatiu.
Simultàniament durant aquest perío-
de va impulsar la Xarxa de ciutats Eu-
rocities i la xarxa transfronterera C-6 
(Tolosa de Llenguadoc, Montpellier, 
Saragossa, València, Palma de Ma-
llorca i Barcelona). De 1991 a 1997 
fou president del Consell de Muni-
cipis i Regions d’Europa (CMRE). 
Va exercir com a vicepresident de 
la Unió Internacional d’Autoritats 
Locals (IULA) i president del Comitè 
de Regions de la Unió Europea del 
1996 al 1998.
El 1997 Pasqual Maragall va donar 
per acabada l’etapa com a alcalde. 
Va retornar a la docència universitària 
a Roma i a Nova York. El 1998 va 
retornar a la política activa i el 1999 
fou candidat del PSC-Ciutadans pel 
Canvi a la presidència de la Gene-
ralitat.
Va ser diputat al Parlament de Ca-
talunya del 1988 al 1995. Des del 

1999 fins al 2003 va presidir el grup 
parlamentari Socialistes-Ciutadans 
pel Canvi, des del qual va impulsar 
amb força la vida parlamentària com 
a cap de l’oposició, i va posar en 
marxa un govern a l’ombra que va 
preparar el seu projecte de govern 
per Catalunya. De l’any 2000 al 2007 
ha estat president del Partit dels So-
cialistes de Catalunya.
Va ser president de la Generalitat de 
Catalunya de 2003 a 2006. Sota el 
seu mandat, es va aprovar en refe-
rèndum el nou Estatut d’Autonomia 
de Catalunya el 18 de juny de 2006. 
Considerat màxim exponent del cata-
lanisme d’arrel federalista de la sego-
na meitat del segle XX, el seu esperit 
europeista el va portar a impulsar 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i 
a treballar per la participació de la 
Generalitat a les institucions comuni-
tàries en representació de l’Estat.
El 20 d’octubre de 2007 Pasqual 
Maragall va anunciar en una roda de 
premsa a l’Hospital de Sant Pau que 
pateix un principi d’Alzheimer. En el 
mateix acte, va afirmar que dedicaria 
tots els seus esforços a combatre la 
malaltia. A l’abril de 2008, es va pre-
sentar la Fundació Pasqual Maragall 
per a la Recerca sobre l’Alzheimer. 
Dirigida pel Dr. Jordi Camí, la fun-
dació és una entitat privada sense 
ànim de lucre que té com a missió 
promoure, fomentar i donar suport 
a la recerca científica en l’àmbit de 
l’Alzheimer i de les malalties neuro-
degeneratives relacionades, de ma-
nera que la seva acció sigui decisiva 
en la prevenció, el tractament i la cura 
d’aquestes malalties.
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Ctra. de Montblanc, 2, 1r - 3a • 43800 VALLS
Tel. 977 604 631 - Fax: 977 600 418 

cabre@economistes.com

• CENTRE DE JARDINERIA

• PLANTACIÓ I CONSERVACIÓ

viversllurba@gmail.com

Ctra. Nacional 240, km 21,500
Tel. 977 600 767  Fax: 977 606 358

Mòbil 600 450 396
43800 VALLS (Tarragona)

Av. Catalunya, 14, baixos • Tel. 977 76 03 16 Fax: 977 76 08 45
ALCOVER (Tarragona) • const.arenas@teleline.es
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Llicenciat en Farmàcia i Doc-
tor en Bioquímica per la Uni-
versitat de Barcelona (1978), 

 l’any 1979 es va traslladar a la Uni-
versitat de Brown (Providence, Rho-
de Island, EUA) per a realitzar-
hi els seus estudis postdoctorals. Va  
ser professor de Bioquímica a la Uni-
versitat de Massachusetts a partir de  
1982, i cap de departament al Me-
moria l  Sloan-Ketter ing Can-
cer Center (Nova York, EUA) a par-
tir del 1989, on dirigeix el Progra-
ma de Biologia i Genètica del Càn-
cer. Al seu torn, és investigador 
del Howard Hughes Medical Institu-
te i director adjunt de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica (IRB Barcelona).  
L’activitat científica del Dr. Mas-
sagué se centra en els me-
c a n i s m e s  d e  c o m p o r t a -
ment cel·lular en teixits normals i 
en els cancerosos. Va desco-
brir com certs senyals hormonals ini-
ciats des de la membrana de la cèl-
lula s’estenen fins al nucli per 
a bloquejar la divisió cel·lular. 
Actualment, se sap que aquests me-
canismes són crucials en el desen-
volupament embrionari i la seva al-
te rac ió  provoca  desordres 
congènits i càncer. El Dr.  Massagué, 
recentment, ha identificat gens i fun-
cions responsables de la metàstasi 
tumoral. El treball del Dr. Massa-

dr. Joan Massagué solé
Premi Nacional El Vallenc  
per la seva contribució  
a la lluita  
contra el càncer

gué està obrint noves vies per a la in-
vestigació i el tractament d’aquest de-
vastador aspecte del càncer. 
El Dr. Massagué f igura en-
tre el 50 científics més citats en to-
tes les àrees científiques dels úl-
tims 20 anys. És membre de la Re-
ial Acadèmia de Farmàcia de Cata-
lunya, de les Reials Acadèmies Espa-
nyoles de Medicina i Farmàcia, de l’Or-
ganització Europea de Biologia Mole-
cular i de l’Acadèmia Nacional de les Ci-
ències i de l’Institut de Medicina d’Es-
tats Units. Ha estat distingit amb nom-
brosos guardons, entre els quals des-
taquen el Premi Nacional d’Investi-
gació Rey Juan Carlos, el Premi Prín-
cep d’Astúries d’Investigació Cien-
tífica i Tècnica, la Creu de Sant Jor-
di i els premis Vilcek, Passano i Fronte-
ras del Conocimiento.
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“CA LES TARONGES 1901”

Sant Antoni, 58 • Tel. 977 60 04 57 • VALLS

ESPECIALITAT en :
• Pastissos
• Canapès i rebosteria salada
• Bombons artesans
• Enxanetes de Valls
• Licor de calçot i bombons de calçot

C/ Pare Palau, 3 - Tel. 977 60 41 07 - VALLS

DisseNY i fabricació pròpia

reproducció de 
cultura popular
Trofeus esportius
regals d’empresa

Xiquets de Valls, 20 baixos 
43800 VALLS 
Tel. i Fax: 977 606 097
dbolta@tinet.org

www.artesaniabolta.cat

Bar - El Cafè
de Les Pobles
• Tapes 
variades
• Bon 
ambient

Bar - El Cafè
de Les Pobles

C/ Àngel Guimerà, 35
Tel. 627 04 10 39 • LES POBLES

MECÀNICA · PINTURA AL FORN
PNEUMÀTICS · REVISIÓ ITV

MECÀNICA
PLANXA 
PINTURA

S,
C.
C.
L.

Polígon Industrial C/ Artesans - núm. 21 - 23   
Tel. 977 61 31 27 · Fax: 977 61 45 51

43800 VALLS (Tarragona)

Polígon Industrial de Valls
c/ Licoristes, 22 - nau 3 • 43800 VALLS (Tgn)

Tel. i Fax 977 61 44 64
 graf2000@telefonica.net

 www.graf2000.net
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Moltes persones coneixen Josep 
Cuní per la seva faceta de pre-
sentador i moderador a TV3, 

però certament la carrera professional del 
periodista és molt densa. Nascut a Tiana 
l’any 1953, va començar a exercir de pe-
riodista a Ràdio Joventut de Barcelona. 
Aquells van ser anys d’aprenentatge en 
què es va anar forjant com a comunica-
dor a través de la seva implicació a Ràdio 
Terrassa, Ràdio Barcelona i a Catalunya 
Ràdio, mitjà on es va consolidar com un 
dels millors periodistes del panorama ca-
talà i va aconseguir ser líder d’audiència 
durant molt de temps.
Després d’onze anys a Catalunya Ràdio 
(del 1984 fins al 1995), Cuní va treballar a 
l’emissora COMRàdio, presentant, al llarg 
de quatre temporades, el programa Els 
matins amb Josep Cuní. L’any 2000 va 
abandonar el mitjà per recalar a Ona Ca-
talana, on va estar durant tres anys, fins 
que l’any 2003 va fer el salt a la televisió 
pública de Catalunya. Des de llavors, Cuní 
ha presentat L’aventura quotidiana, Co-
ses que passen i, finalment, Els matins 
de TV3, programa que va començar el 23 
d’abril de 2004 i que enguany ha celebrat 
els 1.000 programes d’emissió.
Per altra banda, també ha col·laborat a 
Barcelona Televisió i a Televisió Espanyola 
de Catalunya, així com a La Vanguardia, 
l’Avui o el Periódico de Catalunya.
Un dels signes d’identitat de Josep Cuní 
és, sense cap mena de dubte, la seva forta 

personalitat. 
Pels qui el coneixen, Josep Cuní és “un 
animal comunicador”. Una persona intel-
ligent que supera la seva condició editori-
alista i se situa més a prop de la sentència 
que de la informació. Dit d’una altra mane-
ra, Cuní es col·loca per sobre de la realitat 
i l’analitza més com a persona que opina 
que no pas com a conductor d’un espai 
informatiu. A més, Cuní, segons opinions 
recollides en el seu entorn professional, 
és “un personatge singular que normal-
ment aporta un punt de vista nou a les 
coses, però a vegades el supera la seva 
supèrbia”.
A en Josep Cuní també el defineixen com 
“un melòman radical”, un home que sap 
gaudir de la música com pocs. En l’àmbit 
de la lectura, el periodista és un enamo-
rat de la literatura nord-americana i el seu 
model polític i social, així que té per cos-
tum llegir moltes obres que se situen en 
aquesta tendència. Per altra banda, diuen 
que Cuní sent devoció per les frases fetes, 
sobretot, per aquelles que guarden un do-
ble significat: un fet que es veu reflectit en 
la seva obsessió per cuidar el lèxic i per 
expressar-se amb la millor dicció possible 
durant el transcurs de cada programa.

Josep Cuní 
Premi Nacional El Vallenc 
per la seva trajectòria  
professional en el món  
periodístic català
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Mercè sampietro 
Premi Nacional El Vallenc  
per la seva trajectòria  
artística i professional

Mercè Sampietro Marro va néixer 
el 24 de gener de 1947 a Bar-
celona. Estudia a l’Institut del 

Teatre d’aquesta ciutat, on forma part 
del grup experimental Cátaro. L’any 
1970 comença la seva activitat profes-
sional. 
Com a actriu de teatre, ha participant 
en obres com Shakespeare’s Night, Ro-
berto Zucco, Danza Macabra, Dissabte, 
diumenge i dilluns, Estiu, Los Bosques 
de Nyx, Les amistats perilloses, A puerta 
cerrada, Frank V, Julio Cesar, La vida 
del rey Eduardo de Inglaterra, Ayer sin 
ir más lejos, Dios está lejos, María Es-
tuardo, Ubu rey, El enfermo imaginario, 
La casa de Bernarda Alba, La vida es 
sueño, Una rosa en el desayuno, Usted 
también podrá disfrutar de ella i Olvida 
los tambores.
En cinema, destaquen títols com La 
noche que dejó de llover, El hombre de 
Arena, 53 días de invierno, Salvador, Na-
die es perfecto, La edad de la peseta, 
Obaba, Nordeste, Reinas, Inconscien-
tes, Febrero, Lugares comunes, Bala 
Perdida, Silencio Roto, Nosotras, Sé 
quién eres, Segunda piel, Las huellas 
borradas, Cuando vuelvas a mi lado, 
Said, La herida luminosa, Bert, Histo-
rias del Kronen, Dame Lume, El pájaro 
de la Felicidad, La blanca paloma, La 
bañera, Los Tarantos, Lluvia de Otoño, 
Caminos de Tiza, Sinatra, Qui t’estima 
Babel?, Werther, Extramuros, El anillo de 

niebla, Percusión, Vivir Mañana, Habla-
mos esta noche, El ser, Estoy en crisis, 
El tambor del Bruch, Gary Cooper que 
estás en los cielos, El crimen de Cuen-
ca, ¿Qué hace una chica como tú en 
un sitio como este?, Los ojos vendados 
i A un Dios desconocido.
En televisió ha intervingut en sèries 
de TV3, Cuatro, Antena 3, TVE, entre 
d’altres.
Com a directora i guionista ha participat 
en el curt Turismo de In Vitro Films.
La llista de premis de l’actriu catalana és 
molt àmplia, en títols com Gary Cooper 
que estás en los cielos, Extramuros, El 
pájaro de la  felicidad, Cuando vuelvas 
a mi lado, Nosotras, Silencio roto, Lu-
gares comunes i Dissabte, diumenge 
i dilluns.
Presidenta de l’Acadèmia de les Arts i 
les Ciències Cinematogràfiques d’Es-
panya (AACCE) des del novembre del 
2003 fins al desembre de 2006, va ser 
substituïda per Ángeles González-Sin-
de, filla del primer president de l’Aca-
dèmia.
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A partir de l’any 1979, es dedica pro-
fessionalment a la màgia còmica, 
convertint-se en un dels primers il-

lusionistes del país especialitzats en aquest 
tipus d’actuació. 
Màgic Andreu, a través de la seva experi-
ència artística i en diferents mitjans de co-
municació, TV, etc., aconsegueix despertar 
l’interès i l’admiració del públic més variat. 
El 1988 professionalitza aquesta experièn-
cia mitjançant una estructura d’empresa, 
la seva productora, que ell mateix dirigeix: 
Publi-Màgic.
Combina la seva activitat empresarial amb 
les actuacions en viu i les diferents inter-
vencions contractades per Publi-Màgic, 
com televisió, teatre, esdeveniments so-
cials, produccions pròpies, contractació 
d’artistes i tot allò relacionat amb el show 
bussines.
El 1991 comercialitza la primera maleta de 
màgia que fabrica i distribueix l’empresa 
EDUCA, i que té com a novetat la idea pa-
tentada d’incloure un vídeo explicatiu en 
el qual es realitzen tots els jocs que conté 
la maleta.
El 1992 surt al mercat una segona versió 
del joc patentat, aquesta vegada dedicat 
exclusivament a la cartomàgia.
El 1997, intervé en la pel·lícula Gràcies per 
la propina, dirigida per Francesc Bellmunt 
i que al 1998 és nominada com a millor 
comèdia espanyola per als Premis Cala-
buch del Festival Internacional de Cinema 
de Comèdia Penyíscola.

Màgic Andreu 
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva  
trajectòria professional  
en el món de la màgia

El 1998 publica el seu primer llibre amb el 
qual ofereix un manual d’il·lusionisme amb 
jocs i trucs senzills que poden executar-se 
fàcilment gràcies a la senzillesa de les se-
ves explicacions i la claredat de les seves 
il·lustracions.
El títol del llibre, La màgia que tu pots fer, 
deixa clara la intenció de l’autor i és editat 
per Martínez Roca, SA del Grup Planeta.
Des de març de 1999, imparteix classes 
a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
d’una assignatura nova en el panorama 
universitari: L’Il·lusionisme com a tècnica 
de comunicació. Aquesta assignatura es 
dedica als alumnes que cursen l’últim any 
de carrera de diferents enginyeries tècni-
ques superiors com són enginyers de Ca-
mins Canals i Ports, Telecomunicacions i 
Informàtica.
Des de febrer del 2000, són freqüents les 
seves conferències i cursos de comunica-
ció basats en “L’il·lusionisme com a tècnica 
de comunicació”, que imparteix a profes-
sionals d’empreses i executius de molt 
diferents especialitats.
El juliol del 2003 i 2004, imparteix classes 
dintre del curs d’estiu, que la Universitat Eu-
ropea d’Altea (Alacant) dedica a executius 
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d’Empresa d’Espanya.
Des de 1999, té elaborades diferents con-
ferències de màgia que imparteix en els 
diferents congressos i trobades màgiques 
de tot Espanya, i que són dirigides a pro-
fessionals del món de l’il·lusionisme.
L’any 2002 crea l’Associació Són-Riures 
Sense Fronteres, una ONG la finalitat de 
la qual és la de promoure dintre de l’àmbit 
nacional activitats per a millorar la situació 
psicològica de persones amb minusvali-
deses, especialment, nens que pateixen 
leucèmia, altres tipus de càncer, unitat de 
cremats i malalties diverses que passen 
per llargues hospitalitzacions i etapes de 
recuperació traumatològica, mitjançant 
actuacions i tallers socioeducatius.
En l’àmbit internacional, la finalitat és la ma-
teixa per a poblacions de zones deprimides, 
camps de refugiats i de zones de conflic-

te. Màgic Andreu i l’equip de voluntariat de 
Són-Riures Sense Fronteres, porten treba-
llant des del 2002 en diferents Hospitals de 
Barcelona (Sant Joan de Deu, Sant Pau, 
Sant Rafael, etc.)
Des d’abril del 2004, Màgic Andreu, que 
actua personalment i dirigeix les actuacions 
de l’equip d’artistes voluntaris, treballa set-
manalment a la planta d’Oncologia Infantil 
de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i 
l’èxit psicosocial aconseguit, tant en pacients 
infantils com la resposta dels seus familiars, 
els ha valgut el reconeixement de metges i 
personal sanitari.
L’objectiu de l’Associació és aconseguir els 
mitjans necessaris per a ampliar la seva acti-
vitat en diferents Centres Hospitalaris de Ca-
talunya i estendre’l en l’àmbit nacional.
El 2009 fou escollit president de la Societat Es-
panyola d’Il·lusionisme de Barcelona (SEI).

restaurant@masiabou.com
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Museu d’Història de Catalunya
Premi Nacional El Vallenc per la 
seva tasca en la recuperació  
del patrimoni i promoció de  
Santes Creus

El Museu d’Història de Catalunya 
té per objecte exposar i difondre 
la història de Catalunya com a pa-

trimoni col·lectiu, conservar els objectes 
que s’hi relacionen i enfortir la identi-
ficació dels ciutadans amb la història 
nacional. En compliment de les seves 
finalitats, el Museu d’Història de Cata-
lunya s’articula com a museu narratiu, 
amb les funcions següents:

Acollir i conservar objectes relatius a la 
història de Catalunya com a suport de 
la narració històrica.

Promoure i organitzar activitats de di-
fusió i promoció de la història de Cata-
lunya i cooperar en la seva divulgació 
i estudi.

 Els objectius del Museu d’Història de 
Catalunya són conservar i exhibir una 
col·lecció que permeti donar a conèixer 
els fets històrics i la vida quotidiana de 
la història de Catalunya, donar suport 
en la recerca de la nostra història a ins-
titucions i individus, estimular l’interès 
dels ciutadans per la història i posicio-
nar el MHC com a referent en aquesta 
matèria.

 En l’edifici en què s’ubica el Museu 
d’Història de Catalunya, el Palau de 
Mar, originàriament havien estat els 

Magatzems Generals de Comerç, 
l’únic edifici conservat del vell port de 
Barcelona que data de 1881  L’edifici 
és l’únic edifici conservat del vell port 
industrial de Barcelona. Van ser pro-
jectats l’any 1881 per l’enginyer Mau-
rici Garrán, primer director de la Junta 
d’Obres del Port de Barcelona, amb 
la intenció de destinar-los a dipòsits 
comercials.

Els MGC, que formen part del con-
junt d’elements més importants del 
patrimoni industrial de Catalunya, 
s’acabaren de construir a la primera 
dècada del segle XX i foren rehabilitats 
i transformats a partir de l’any olímpic 
del 1992.

A l’actualitat acullen el Museu d’His-
tòria de Catalunya, el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya i un seguit de negocis de 
restauració
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Josep M. Calbet 
Premi El Vallenc per la 
seva trajectòria  
pedagògica

En Josep Maria Calbet i Cassa-
nyes nasqué a Valls el juny de 
1949. Començà els seus estudis 

als Caputxins i al Pare Claret. Als nou 
anys, per motius familiars, es traslla-
dà a Sabadell, on seguí els estudis de 
batxillerat i magisteri. Un cop acabats, 
retornà a la ciutat que l’havia vist néi-
xer.
A principi dels setanta, inicià la seva 
tasca docent a Valls a l’escola Annexa 
al mestratge industrial, on, avançant-se 
al temps, realitzà unes colònies amb el 
jovent a mig curs al peu del Pedraforca 
al llarg d’una setmana. Tot seguit, s’in-
corporà al llarg de set cursos a l’escola 
Enxaneta, on exercí de mestre i coor-
dinador del centre.
En aquesta època, compaginà el treball 
amb la llicenciatura en Pedagogia i con-
tragué matrimoni amb la Josefina Ferré 
i Cunillera. D’aquest enllaç, en naixeren 
llurs filles: l’Hilda, la Marina i la Clara.
A principi dels anys vuitanta, s’incorporà 
al SEDEC (Servei d’Ensenyament del 
Català de la Generalitat de Catalunya) 
i, a través de la inspecció d’educació, 
assessorà i coordinà l’ensenyament del 
català als centres de les comarques tar-
ragonines al llarg de set cursos.
Tornà a l’escola, primer al col·legi de la 
Candela de Valls i, més tard, a l’Escola 
Pública de Vallmoll, on els seus alum-
nes guanyaren el Premi Tirant lo Blanc 
–anaren tots a Grècia!-, uns quants Bal-

diri Reixac i el primer Premi Antaviana, 
entre d’altres.
En aquesta època, s’organitzà i es posà 
en funcionament la ZER El Francolí i ell 
en fou el primer director.
L’any 1996 impulsà i dirigí amb gran 
entusiasme i il·lusió l’institut IES El Mo-
rell, on creà una gran pinya entre tota 
la comunitat educativa morellenca. Cal 
recordar els programes setmanals de 
ràdio, la inauguració del nou edifici i les 
publicacions amb treballs de les festes 
i dels escolars.
L’any 1999, de nou, impulsà i dirigí l’Ins-
titut Fonts del Glorieta d’Alcover, amb 
estreta col·laboració de l’Ajuntament, de 
l’AMPA i del professorat. El seu tarannà 
menà el centre a assolir diferents distin-
cions educatives tant de la Generalitat, 
de l’Enciclopèdia Catalana com de la 
Fundació Lluís Carulla. Destaca, sobre-
tot, la celebració de l’any Verdaguer 
amb la posada en escena de la vida 
de Mossèn Cinto que es representà 
per les nostres comarques i s’estrenà 
a Sant Pau de Segúries, el Ripollès, 
pàtria del famós mariner verdaguerià.
Des de l’any 2003, desenvolupa la seva 
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tasca pedagògica a l’institut Pont del 
Diable de Sant Salvador de Tarragona. 
Allí, des del Departament de Llengua 
Catalana i en un entorn ben complicat 
coordina la revista escolar Calidoscopi, 
els homenatges anuals a diferents es-
criptors i impulsa el programa de ràdio 
Obrim una finestra al món! a Tarra-
gona Ràdio. Tota aquesta tasca li ha 
merescut diferents distincions.
Com a assessor del SEDEC, elaborà 
gran quantitat de dossiers i materials 
didàctics que ajudaren i ajuden els 
mestres. Formà part del Grup Didàc-
tic de l’Alt Camp, que elaborà llibres 
de text de socials i també l’obra de 
geografia L’Alt Camp: marc físic, marc 
humà.
Ha col·laborat en l’organització de les 
Festes Decennals del 1991 i 2001 en 
les comissions de les Decennals a les 
escoles, convocant el Cartell de Pre-
mis que arribà a tots els centres de 
Valls i comarca.
La col·laboració del Josep Maria 
Calbet amb El Vallenc ha estat molt 
estreta i prolífera. Ve de molt lluny. 
L’alumnat dels diferents instituts han 
trobat en els setmanaris El Vallenc i 
Nova Conca el canal de difusió de 

la seva creativitat. Els lectors han 
pogut fer-ne un seguiment. No han 
estat aportacions esporàdiques i 
puntuals. Durant unes temporades 
es pogué fruir de les invencions de 
jeroglífics de diferents aspectes de la 
cultura catalana. La creativitat d’ela-
boració de poemes fent servir tirallon-
gues de monosíl·labs a l’estil de Joan 
Oliver–Pere Quart es publicaren en 
pàgines senceres compartides amb 
cal·ligrames, sopes de lletres i altres 
aspectes lingüístics. Destacaríem els 
temes monogràfics que s’han allargat 
tot un curs escolar: Any Verdaguer, 
programa de ràdio Viatgem per la 
fantasia!, poemes de Joan Salvat-
Papasseit, Any Amades i Recordant 
la Maria Dolors Alibés.
Punt i a part serien altres col-
laboracions. “El racó de les expres-
sions” és l’aportació que, des del 
setembre de 2008, fa setmanalment 
junt amb la Carmen Álvarez. Fruit 
d’aquesta col·laboració veié la llum 
el llibre Tocar el dos i avui el Molta 
merda! Anteriorment, El Vallenc es 
complagué podent obsequiar els seus 
lectors amb la publicació de fotografi-
es: ALT CAMP. 50 panoràmiques.

Parament de taula,
estovalles, tovallons, fundes 
per a cadires, vaixelles, 
cristalleries, coberteries

Pol. Ind.  c/ Boters, s/n
Tel. 977 60 62 71 • 977 60 14 39

VALLS (Tarragona)

Lloguer d’escenaris,
taules, cadires i adorns
de pavellons per a festes

GARDÓN-BIGORRA, S.A.
distribuïdor oficial “repsol”

Ctra. de Montblanc, 34 • Tel. i fax: 977 60 31 16
tel. 977 61 41 01 • VALLS

Repartiment a domicili de 
gasoils
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La Societat Coral Aroma Vallenca 
va constituir-se el 31 de maig de 
1861, encara que, probablement, 

des de feia un temps, ja havien comen-
çat a funcionar com a grup coral. Se-
guint els passos d’altres entitats creades 
arreu de Catalunya durant aquest perí-
ode, inspirades pels ideals del músic i 
polifacètic, Josep Anselm Clavé, un grup 
de cantaires amb el lema ‘Virtut, Pro-
grés i Amor’ van ser els encarregats de 
liderar el moviment coral a la ciutat de 
Valls. De fet, no eren els únics, juntament 
amb la coral La Violeta, formaven les 
entitats corals d’aquelles denominades 
associacions recreatives que dinamit-
zaven la vida social de la ciutat de Valls, 
a pesar de les dificultats i la inestabilitat 
del país. 
No obstant això, transcorreguts més de 
vint-i-cinc anys, van decidir de fusionar-
se i al mateix temps de sumar esforços 
per a continuar endavant en el reconei-
xement d’una realitat obrera, en la qual 
la música es feia servir com un instru-
ment de culturització, sense deixar de 
banda l’esperit republicà, fins a l’esclat 
de la Guerra Civil.
La nova societat coral, gràcies a les 
aportacions econòmiques de molts par-
ticulars, va poder comprar una bandera, 
la primera senyera de l’entitat. Ben aviat, 
la massa coral comença a ser coneguda 
popularment amb el nom del Coro, inte-

societat Coral Aroma 
Vallenca
Reconeixement El Vallenc  
a la seva trajectòria  
al llarg de 150 anys

grant-se totalment a la vida local.
Poc temps després, a final de setembre 
de 1862, participen en un gran festival 
a Barcelona, als jardins de l’Euterpe or-
ganitzat i dirigit pel propi Josep Anselm 
Clavé, i que va comptar amb la presència 
de trenta-una societats corals. El mateix 
Clavé vingué mesos més tard a Valls, 
concretament el 18 de juliol de 1863, per 
tal de dirigir de nou les veus dels nostres 
cantaires al Teatre Principal.
Els anys posteriors estan marcats per 
una certa activitat. Hem de destacar un 
moment del tot rellevant, quan  Clavé 
entrega la partitura de l’obra Los Xiquets 
de Valls (1867), escrita anys enrere a 
l’Aroma.
D’altra banda, la vinculació amb els Cors 
de Clavé incrementarà encara més la 
presència de l’entitat en diversos festi-
vals artístics, trobades de corals, home-
natges, actes de beneficència, festivitats 
locals, tenint en compte que a principi 
del segle XX la massa coral supera la 
cinquantena de membres i el nombre de 
socis arriba fins als cent cinquanta.
Considerant que es comencen a fer els 
primers passos per tal de convertir la so-
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cietat en un orfeó, cosa que no serà fàcil, 
però que veurà la llum, definitivament, 
l’abril del 1923. El profund creixement 
experimentat al llarg d’aquests anys, in-
evitablement, fa que l’Aroma recorri una 
gran quantitat de locals socials.
Aquell mateix any, a l’interior de l’Aro-
ma Vallenca es comença a definir el que 
serà la futura creació de l’Escola del 
Treball. Així, doncs, personalitats com 
l’arquitecte vallenc, Cèsar Martinell, i 
altres veus autoritzades presenten un 
cicle de conferències que aconseguiran 
finalment conscienciar de la necessitat 
que una formació professional era la 
millor via per al propi desenvolupament 
industrial de la ciutat.
De fet, la creixent importància de la in-
dústria catalana se’ns presenta gràcies a 
l’edició del festival  Valls Artístic i Industri-
al, organitzat per Ràdio Barcelona i amb 
difusió arreu d’Europa, l’any 1930. En 
aquest marc, l’Orfeó de l’Aroma hi parti-
cipa activament, juntament amb d’altres 
formacions musicals de la ciutat.  
A partir d’aleshores, la societat no passa 
pel seu millor moment i, alhora, l’activitat 
musical en sofreix les conseqüències. 
Malgrat això, ben aviat i en bona me-
sura gràcies al suport d’altres entitats 
i de persones d’una manera totalment 
desinteressada, l’Orfeó reneix i es re-
organitza durant el març de 1932. És 
d’aquesta manera que novament les 
veus de l’Aroma Vallenca es deixen 
sentir, sempre i quan podia suposar 
una data remarcable, la presència de 
la societat donava testimoni d’un èxit 
reconegut per a tothom.
Poc després de l’esclat de la guerra, 
l’Orfeó es negava a deixar els esce-
naris, oferint sempre el bo i millor del 

seu repertori. A pesar de les dificultats 
d’aquest període, tenim evidències que 
les activitats com a mínim varen continu-
ar fins a meitat de l’any 1937.
Haurem d’esperar fins a 1945 per re-
trobar-nos novament amb l’Aroma Va-
llenca. El retorn a la normalitat fou difí-
cil, però, de totes maneres, l’esperit de 
continuar mantenint viva l’obra de Clavé 
mantenia intactes les il·lusions per seguir 
endavant. A partir d’ara, la societat coral 
queda instaurada dins la denominada 
Educación y Descanso, que aglutinava 
totes les activitats culturals, artístiques 
i esportives de la dictadura, amb seu 
social a l’edifici situat al Pati, antic local 
El Club. De fet, al cap de pocs anys, la 
societat torna a canviar d’emplaçament. 
Aquesta vegada, s’instal·len a l’emble-
màtic edifici conegut com El Castell, 
situat a la mateixa plaça del Pati.
Són moments en què el cant coral, prò-
piament dit, queda relegat a un segon 
terme, en primer lloc, per la sarsuela i, 
després, per les actuacions teatrals de 
la secció escènica de l’entitat. En aquest 
sentit, el grup de teatre Verdaguer viurà 
moments d’èxit i de reconeixement, tant 
a Valls com portes enfora, durant gaire-
bé tota la dècada dels cinquanta. També 
durant aquesta etapa, els membres del 
grup participen activament en la caval-
cada dels Reis Mags, oferint moments 
inoblidables als més petits de molts in-
drets de Valls i rodalies. 
L’any 1961 va significar el centenari de 
la societat. Multitud d’actes, trobades 
de corals, homenatges i celebracions 
es van allargar fins a la inauguració del 
monument a Clavé, el 21 de juny de 
1964. L’Ajuntament de Valls, amb mo-
tiu d’aquesta efemèride històrica, els 
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concedí el Fènix de Plata de la ciutat, el 
vint-i-quatre de maig de 1963.
Mentrestant, una nova colla sardanista 
coneguda com Esclat de Joventut de-
manava pas per integrar-se a les de-
pendències del local de l’Aroma, una 
entitat que sempre ha tingut les portes 
obertes per acollir qualsevol iniciativa 
cultural. Tanmateix, l’aparició posterior 
de les colles Rebrots de Joventut i Ocells 
del Bosc, continuaran el cultiu sardanis-
ta per posar en evidència el dinamisme 
que els aplecs sardanistes havien arrelat 
arreu de Catalunya.
Malauradament, a partir de 1973 la si-
tuació de la societat empitjora per mo-
ments. De fet, feia temps que el cant 
coral havia desaparegut per complet, i 
en bona mesura la societat continuava 
donant mostres de llur vivacitat gràcies 
a l’organització de joioses vetllades de 
música clàssica. 
No obstant això, l’Aroma es veu obligada 
a desallotjar l’hostatge social i després 
de molts esforços, aconsegueix traslla-
dar-se en unes sales de l’antic convent 
del Carme. La sensació de viure en un 
règim d’interinitat i de no disposar d’un 
local propi incrementava, de manera 
progressiva, encara més una profun-
da crisi interna sense precedents fins 
aleshores.
Per acabar-ho d’adobar, desposseïda 
altra vegada d’un espai on poder viure-
hi, l’Aroma Vallenca emprèn un viatge de 
no retorn, una travessia del desert, llarga 
i feixuga, que només manté viva l’espe-
rança durant els actes commemoratius 
del seu cent vint-i-cinquè aniversari. Tot 
i que després es pogués pensar en una 
revifalla, la veritat és que l’embranzida 
que va permetre recuperar el camí, el 

propòsit de perdurabilitat, sens dubte, 
fou l’elecció de Valls com a seu de la ter-
cera edició de la Vila Claveriana (1988). 
L’èxit de la trobada, i la represa de les 
activitats corals obren nous horitzons.
La participació en la primera Trobada de 
Corals Vallenques a partir de 1990 i l’or-
ganització l’any següent de la Trobada 
de Tardor, on intervenen com a convida-
des diverses agrupacions corals i instru-
mentals d’arreu de Catalunya, enceten 
el començament d’una nova etapa.
El reconeixement internacional arriba 
l’any 1995. El primer premi al II Festi-
val Internacional Orlando di Lasso en la 
categoria de música tradicional, celebrat 
a Roma ens va animar a tirar endavant. 
Així, doncs, continua la línia ascendent 
d’una societat que es retroba a si ma-
teixa i que des d’un temps ençà disposa 
(d’un nou local social i de propietat al 
carrer Sant Antoni).
A pesar que les dificultats de tot ti-
pus endarrereixen l’adequació del nou 
emplaçament, la nostra societat coral 
segueix activa i participa en la comme-
moració de l’any Clavé, entre els anys 
1998 i 2000.
Fins als nostres dies, l’activitat de la 
massa coral resta ininterrompuda, ober-
ta sempre a participar en qualsevol ma-
nifestació de caràcter cultural. La llarga 
història de l’entitat escriu a partir d’ara 
una nova fita.
A més d’això i com elogiat referent vo-
lem citat una realitat indiscutible: direm 
que l’Aroma Vallenca, amb tot el seu bon 
fer sociocultural, ha fet país durant 150 
anys i ha generat un important i preuat 
patrimoni en pro de la ciutat de Valls i per 
l’enaltiment de Catalunya. Els vallencs 
ens n’hem de sentir orgullosos. 
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Companyia Pa sucat 
Premi El Vallenc per la seva  
projecció artística

La Companyia d’espectacles Pa Sucat 
neix de la mà de quatre joves vallencs, el 
Jordi Cartanyà, l’Eudald Ferré, la Remei 

Gutiérrez i el Jordi Jubany. Tots ells tenen 
relació amb el món del lleure, l’educació i el 
teatre i s’uneixen per crear un grup d’anima-
ció infantil, que decideixen posar-li Pa Sucat 
després d’una llarga reunió. Comencen a 
caminar amb un primer espectacle que es 
nodreix de cançons d’altres animadors, però, 
ja al cap d’un any, estrenen el seu propi es-
pectacle creat de cap a peus, amb música, 
cançons, escenografia pròpia. Aquesta ha 
estat una de les característiques de la com-
panyia al llarg dels anys, responsabilitzar-se 
de tots els processos creatius: la composició 
musical, el disseny dels elements escenogrà-
fics i la seva construcció. 
Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, la com-
panyia ha abastat molts vessants artístics 
en els seus 42 espectacles. Sota diferents 
marques: com a Cia Pa Sucat ha realitzat 16 
espectacles d’animació infantil, 8 muntatges 
de titelles, 2 espectacles de teatre de carrer, 
1 espectacles de teatre, 1  per nens de 0 a 
3 anys. En el vessant musical, amb el nom 
de CAFETERA EXPRÉS s’han realitzat 3 
espectacles de ball de música tradicional i 
amb el nom de MUTXEL·LIS dos de concert, 
també crea el grup de tex-mex CACTUS i, 
finalment, crea un espectacle d’adults amb 
el nom de CABARET CAFÈ
La companyia també ha efectuat 7 muntat-
ges d’espectacles específics per inaugura-
cions o grans esdeveniments, dels quals cal 
destacar la Revetlla Remullada de St. Magí, 
del que se n’han fet ja 14 edicions. 
La companyia també va crear l’ENTRE-

MÈS, un taller de construcció i restauració 
de gegants que, durant sis anys, nodreix de 
gegants, caps grossos  i bestiari popular di-
verses colles de gegants, entre elles, la colla 
El Calçot de Valls i la colla de la Bisbal del 
Penedès.
Al llarg d’aquests anys, la companyia ha 
realitzat més de 3.200 funcions, que l’han 
portat a voltar per tots els Països Catalans 
i, darrerament, per l’Estat espanyol; també 
ha estat present en diversos països d’Eu-
ropa i Àsia en els més de 80 festivals que 
ha participat.
Durant aquests anys han passat per la 
companyia 46 persones que han treba-
llat com actors, actrius, músics, cantants, 
constructors d’escenografies, administra-
tius, tècnics....  
Actualment, la companyia és una coope-
rativa de treball associat, on conviuen els 
actuals 4 socis cooperatius amb uns 7 
treballadors més que es contracten per les 
actuacions.
Aquest any la companyia ha posat en escena 
el seu projecte més ambiciós POLZET, una 
pantomima musicada per actors i titelles. Un 
espectacle en què han treballat durant dos 
anys i que va veure la llum durant les Fes-
tes Decennals de la Candela. Per aquesta 
darrera creació, la companyia s’ha envoltat 
d’un ampli equip de creatius en l’àmbit de la 
música, el món audiovisual i l’escenografia 
per posar en escena 5 músics i tres actors 
en un espectacle de gran format.
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Empresa rosa Gres 
Premi El Vallenc Empresa-
Indústria per la seva  
aportació en el món  
empresarial en bé de la  
comarca de l’Alt Camp

L’empresa cerdanyolenca Ceràmi-
ques Sugrañes va inaugurar re-
centment a la localitat de Vallmoll 

Rosa Gres. Els seus productes estan 
fabricats en gres porcellànic de la més 
alta qualitat i són líder de mercat en 
diversos països en el segment de la 
ceràmica per piscina pública.

Amb una superfície de més de  30.000 
m² i dotada amb un sistema totalment 
robotitzat per la gestió i fabricació del 
seu producte, Ceràmiques Sugrañes 
fa una aposta de futur concentrant el 
seu esforç en la producció de 1a qua-
litat i especialitzant-se en productes 
amb un alt nivell tecnològic i de difícil 
realització. 

La innovació és part molt important de 
Rosa Gres i a data d’avui ja tenen tres 
patens.

Gràcies a la qualitat obtinguda i sota el 
nom comercial de Rosa  Gres, els seus 
productes són demandats per països 
de tot el món com ara la Xina, França, 
Alemanya, Suïssa, Kuwait, Bèlgica i els 
Estats Units, entre d’altres. 

Rosa Gres ven a més de 35 països dels 
cinc continents. Actualment, més del 
40% de la seva producció es destina 
a l’exportació.

Entre els últims projectes importants, 
Rosa Gres són proveïdor oficial de la 
FINA (Asian Games, Guangzhou, Xina, 
novembre 2010 i Campionats mundi-
als de natació, Shangai 2011), piscines 
dels Jocs Panamericans (Guadalajara, 
Mèxic, juliol 2011); més de 45 botigues 
Mango a diversos països del món; i 
els paviments industrials en cellers Pro-
tos, Peñafiel, Valladolid. Cal destacar el 
compromís de Rosa Gres amb el medi 
ambient, que es tradueix en estalvi d’ai-
gua, reducció del cartró, recuperació 
de residus (creació i gestió de 31 punts 
de recollida de tot tipus de residus), re-
ducció del consum energètic, reducció 
d’emissions de CO2.

setenagrangalaelvallenc
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Club Esportiu Ziga-Zaga 
Premi In Memoriam Joan 
Campamà i Solé a la il·lusió  
per l’esport

El C.E. Ziga-Zaga, l’únic de la co-
marca de l’Alt Camp que dóna 
resposta a les necessitats es-

portives i lúdiques de les persones 
amb discapacitat psíquica, sorgeix 
de casualitat. Ho recorda Raül Godoy, 
membre fundador: “La veritat és que 
un dia a la nit, mentre sopava a casa, 
la meva dona em va comentar que a 
la Fundació on treballava buscaven un 
entrenador de futbol sala. Aquella nit 
tot va començar... Vaig dir que jo ho 
seria i així vaig començar a entrenar 
6 persones. Vaig creure oportú que 
s’havien de fer les coses que fan tots 
els clubs, sopars, sortides lúdiques, 
festes... això va fer que molta més 
gent es volgués apuntar al club i així 
vam passar a ser uns 14 en la següent 
temporada, quan també es van unir 2 
monitors (també voluntaris) sumant ja 
14 esportistes i 4 monitors. Més en-
davant i veient que la fundació no ens 
aportava l’ajuda necessària i la que 
nosaltres crèiem necessària, a part 
d’intentar poder oferir una opció dig-
na per fer esport a les persones amb 
discapacitat psíquica, vam prendre la 
decisió de crear un club”. 
La data de la reunió de constitució va 
ser el 24 de juliol de 2009. Realment, 
el club es va donar d’alta al Consell 
Català de l’Esport el 14 de setembre 
del 2010.

Ara mateix tenen secció de futbol sala, 
bàsquet, tennis taula, natació, ciclis-
me i, proximament, hi haurà la d’atle-
tisme si tot va bé. El club el formen 30 
esportistes i 8 monitors.
A part de l’esport, organitza tot tipus 
de sortides que puguin ser del grat 
dels seus esportistes. N’hi ha unes de 
fixes anuals, com seria l’estada de pre-
temporada al setembre, la celebració 
de la Castanyada a l’octubre, el dinar 
de Nadal al desembre, sortida a Port 
Aventura d’hivern al gener, sortida de 
cap de setmana d’hivern al gener o al 
febrer, calçotada al febrer-març, sorti-
da de cap de setmana al bon temps 
abril-juny, sopar final de temporada al 
juliol. I, llavors, hi ha les ocasionals, que 
van sortint durant l’any, anar a veure 
el Barça, al circuit de Catalunya, ce-
lebracions dels aniversaris, Carnaval 
i un llarg etc.
A l’hora de competir, estan a la Lli-
ga Catalana de Futbol sala (amb 2 
equips, un a Primera divisió i un a Ter-
cera B), bàsquet i tennis taula a l’ACELL 
(Federació Catalana d’Esports per a 
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discapacitats psíquics) i la Copa Ca-
talana. I, de tots els esports participen 
en els campionats anuals de Tarrago-
na i Catalunya (futbol sala, basquet, 
tennis taula, natació i ciclisme); tam-
bé juguen anualment en tres torneigs 
d’estiu (Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu 
de Llobregat i Montblanc). També han 
jugat algun campionat representant a 
Special Olympics Catalunya.
La llista dels èxits esportius són Cam-
pionat de Lliga Catalana ACELL de Ter-
cera divisió B;  Campió de Tarragona 
de 50 m Esquena; Campió de Catalu-
nya de 50 m Esquena; Subcampió de 

Catalunya de 50 m Crol; tercers en el 
I Meeting Internatzionale.
Són presents en les xarxes socials com 
el facebook, on tenen un grup amb 
més de 1.100 membres o el twitter, 
per tal de buscar la manera de propa-
gar la seva lluita.
En definitiva, un club obert a tots 
aquells que hi vulguin participar, sigui 
com a esportista, monitor, voluntari, pa-
trocinador... Finalment, unes paraules 
de Raül Godoy en les quals assegura 
que “el que sento per aquest club és 
el vincle humà més bonic que conec 
després del de la pròpia família”.

Plaça del Carme, 9 • 43800 • VALLS (Alt Camp) 
Tel. 977 600 521-977 602 084 • Fax: 977 600 654

coopvalls@coopvalls.e.telefonica.net • www.coopvalls.cat

NOVA Agrobotiga, 
situada a l’edifici del pàrquing 

de la Cooperativa
A partir d’ara, obert també 

cada diumenge de 10 a 14 h. 

Assessoria
Laboral, Fiscal, Comptable, Jurídica

Serveis Administratius
Assegurances

Administració de finques
Agents de la propietat immobiliària

E-mail: gestoraparis@gestoraparis.com

Agents de la propietat immobiliària
Administració de finques

Assegurances

Bisbe Palau, 32, baix • Tel. 977 60 38 16 • Fax 977 60 45 67 • 43800 Valls

E-mail: finquesparis@finquesparis.com

FELICITATS
A tots els premiats

Mossèn Soler, s/n, baix • tel. 977 69 07 49 • fax 977 69 42 86 • 43820 calafell

setenagrangalaelvallenc
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vuit persones vinculades amb la 
ciutat de Valls van acordar cons-

tituir l’associació, sense cap ànim de 
lucre, Amics de la Música de Valls. 
L’objectiu era omplir un espai en l’ac-
tivitat cultural de la nostra ciutat: fer 
conèixer la música, els seus intèrprets, 
compositors i tot allò que hi estigui re-
lacionat des d’un punt de vista ampli 
i transversal; amb especial atenció en 
la promoció i divulgació de les expres-
sions artístiques vinculades al món de 
la música que siguin originaris o pro-
cedents de Valls, l’Alt Camp i les seves 
comarques més properes.
En les cinc temporades del cicle “Nits 
de Clàssics”, s’han programat con-
certs de molta qualitat, en petit i gran 
format, al Teatre Principal i al Centre 
Cultural Municipal, per a intèrprets i 
formacions orquestrals amb solistes 
reconeguts internacionalment, que 
han fet arribar les grans obres de la 
música clàssica als vallencs. Dintre 
d’aquests cicles s’han presentat ar-
tistes i compositors vallencs, o de les 
nostres comarques, i que, actualment, 
ja són reconeguts a l’àmbit musical de 
tot l’Estat, com el Quartet Tetrauk, les 
sopranos Esther Martínez, Núria Be-
sora, Isabel Torroja, el pianista Medir 
Bonachí. Fora d’aquests cicles es va 

l’associació Amics de la 
Música de Valls (AMV)
Premi El Vallenc per a la  
recuperació  
i estrena del ballet Ariel

fer la presentació a Valls del tenor va-
llenc, nou guanyador del Concurs de 
Cant Tenor Vinyes, Roger Padullés. 
S’han estrenat i recuperat obres, com 
l’obra coral del vallenc Jaume Balcells 
pel cor d’homes Antistiana Màskili. Cal 
destacar que, en quasi totes les tem-
porades, hi han participat els vallencs 
Anton Cardó i Elena Gragera, i també 
hi ha estat present Marc Moncusí, va-
llencs que han donat qualitat als cicles 
de Nits de Clàssics. 
Les produccions mereixen una menció 
especial en l’activitat de l’AMV. Desta-
caríem el Concert Líric, Òpera i Sarsue-
la, amb la participació de la Coral Audite 
i la soprano vallenca, Esther Martínez, 
acompanyats de l’Orquestra Simfònica 
del Teatre Líric de Barcelona, dirigits pel 
mestre Josep M. Damunt; la sarsuela 
Cançó d’amor i de guerra, en versió 
concert, amb la coral Terpsícore, el te-
nor i la soprano vallencs, Roger Padu-
llés i Esther Martínez, respectivament, 
amb la mateixa orquestra (temporada 
2009-10); el Concert de Nadal, amb la 

setenagrangalaelvallenc
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Coral Terpsícore, l’Orquestra Camerata 
XXI i solistes vallencs, amb la Missa 
de la Coronació de Mozart. El dia 6 
de febrer, dintre dels actes litúrgics de 
les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela, aquests mateixos 
intèrprets van entonar aquesta missa 
cantada a l’església de Sant Joan, un 
acte ofert per l’AMV. Molt destacada 
en els mitjans de comunicació de tot 
l’Estat ha sigut l’estrena del ballet Ari-
el, música de Robert Gerhard i amb la 
participació de 260 nens de Valls, un 

esdeveniment, estrena mundial, que 
queda lligat a la història de les Decen-
nals.
En totes les activitats de l’AMV, s’ha 
tingut la sensibilitat de fer-ho partícip 
a tothom; així els menors de 18 anys 
han tingut sempre l’entrada gratuïta 
i el jubilats un descompte en el preu 
de les localitats. L’objectiu d’aquesta 
Associació és donar totes les facilitats 
a aquells que vulguin escoltar música 
clàssica en directe en la nostra ciu-
tat.         

Felicitats a tots els premiats  
en la 7a Gran Gala  

del setmanari El Vallenc 

Ajuntament de Picamoixons

setenagrangalaelvallenc
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Promoció, difusió, recerca, investigació, música, 
lleure, teatre, esports, empresa, imaginació, economia...

   El Consell Comarcal de l’Alt Camp FELICITA      
tots els premiats en la Gran Gala del

setmanari El Vallenc.

Volem agrair a tota la gent que ha fet possible aquesta gala,

a tots els qui durant vint-i-un anys

han confiat en El Vallenc i a totes les empreses que

configuren el Grup El Vallenc i,

d’una manera molt especial, als anunciants,

subscriptors i col·laboradors.

agraïments
setenagrangalaelvallenc
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