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premiats premiats

Lluís Homar
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva  
trajectòria artística

Helena Garcia 
melero
Premi Nacional  
El Vallenc per la  
seva tasca en el món  
de la comunicació

Carles Capdevila
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
aportació en el món 
periodístic i cultural

Vicky peña
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
trajectòria professional 
en el món de les arts 
escèniques

Jaume pros
Premi Nacional 
El Vallenc com a 
comissari del  
Tricentenari 
(1714-2014) a 
Valls i l’Alt Camp

sor Lucía Caram
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
tasca social en la lluita 
contra la pobresa

‘espai terra’
Premi Nacional 
El Vallenc de medi 
ambient 

pare  
Joan Font
Premi Nacional 
El Vallenc per la 
seva tasca social 
en la lluita contra 
la pobresa

Quim masferrer
Premi Nacional  
El Vallenc per la  
seva tasca en l’àmbit  
de la comunicació  
de proximitat

GRAN 
gala Blaumut

Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
trajectòria artística

Comissió social del 
Club Bàsquet Valls
Premi El Vallenc per la seva 
implicació i els èxits assolits  
en La Marató de TV3
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marcel Banús i Banús
Premi Nacional El Vallenc per la  
seva implicació en el fet nacional 
i la direcció durant dos anys de la  
publicació El Tricentenari a Valls  
i al Camp de Tarragona
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Prestigiós actor de teatre, 
cinema i televisió. Entre els 
seus últims treballs en cine-
ma destaca No tengo miedo 
i Eva, paper amb el qual va 
guanyar un Premi Goya al Mi-
llor Actor de Repartiment en 
l’edició del 2013 i un Premi 
Gaudí en la mateixa catego-
ria. Un dels seus papers més 

destacats fou el de La Mala 
Educación, dirigida per Pedro 
Almodóvar.

En televisió, destaca en sèri-
es com Hispania i Gran Hotel. 

Pel que fa a teatre, ha parti-
cipat en nombrosos espec-
tacles, en especial al Teatre 
Lliure de Barcelona.

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

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

gestoraparis@gestoraparis.comfinquesparis@finquesparis.com

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

invo@coopvalls.cat • www.coopvalls.cat

Agrobotiga, 
situada a l’edifici del pàrquing

Obert de dilluns a divendres 
de 8.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h,
dissabte matí de 8.30 a 13.30 h i
diumenge de 10 a 14 h.

DisseNY i fabricació pròpia

reproducció de 
cultura popular
Trofeus esportius
regals d’empresa

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

www.artesaniabolta.cat

HORARI: de dilluns a divendres  
de 9.15 a 13.15 h i tardes de  
16.30 a 19.30 h

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

Lluís Homar
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva  
trajectòria artística

LLUÍS HOMAR (BARceLOnA, 1957)
ACTOR DE TEATRE, CINEMA I TELEVISIÓ
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Ctra. de Montblanc, 2, 1r - 3a 
43800 VALLS

Tel. 977 604 631  Fax: 977 600 418
cabre@economistes.com

Instal·lacions tècniques
frigorífiques
Climatització
Bomba de calor

Servei tècnic

Núm. 1 al món

C/ Castellví, 6 · Oficina: camí de Bràfim, s/n, nau 2
Tel. 977 62 04 59 • Fax 977 620 330

43886 VILABELLA 
info@intec-fred.com • www.intec-fred.com

És llicenciada en Filosofia 
per la Universitat de Bar-
celona i llicenciada en Pe-
riodisme per la Universitat 
Autònoma. Va començar a 
treballar a TV3 amb 23 anys 
presentant el Telenotícies 
migdia, i ha passat per tots 
els telenotícies de la casa 
durant quinze anys i al cap-
davant dels serveis infor-
matius. 

A partir de l’any 2004, va 
passar a copresentar el 
nou magazín matinal Els 
matins amb Josep Cuní. Va 
presentar i codirigir, durant 
un any, Hora Q, un espai que 
barrejava actualitat i entre-
teniment. Durant set anys 
va presentar el programa ra-
diofònic d’entrevistes Taula 

reservada a Ràdio Barcelona 
de la Cadena SER. I enguany 
serà la segona temporada 
que condueix el programa 
Divendres de TV3 junta-
ment amb Espartac Peran. 
També, enguany, presentarà 
la Marató de TV3, després 
de presentar-la en l’edició 
de 2005 contra les malalties 
mentals.

El jurat dels premis 
Ondas 2005 va concedir 
el guardó al millor pro-
grama informatiu a Els 
matins, de TV3, quan era 
copresentat per Helena 
Garcia i Josep Cuní. L’any 
passat va rebre el Premi 
Zapping a la millor pre-
sentadora. 

HeLenA GARciA MeLeRO (BARceLOnA, 1968)
Periodista, Professora i Presentadora de televisió

Ctra. del Pla, s/n (Centre d’Iniciatives Empresarials)  43800 VALLS (Tarragona) 
Tel. 977 609 624  assemvalls@tinet.org

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL
POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLS

Polígon Industrial de Valls - C/ Licoristes, 22
Apartat de correus 265

Tel. 977 61 34 98 - Fax: 977 61 25 03
43800 VALLS (Tarragona - Spain)

e-mail: texali@grupotexali.es

· Mescla d’additius 
espècies i condiments 
per a la indústria  
càrnia i precuinats
· Aromes de base 
natural
· Conservants naturals
· Assessorament 
tècnic

restaurant@masiabou.com

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

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

“CA LES TARONGES 1901”

Helena  
Garcia Melero
Premi Nacional  
El Vallenc per la  
seva tasca en el món  
de la comunicació
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Llicenciat en filosofia, va ser 
professor de Comunicació a la 
Universitat de Barcelona i de 
Ràdio a la Universitat Ramon 
Llull - Blanquerna. 

Va ser director i presentador 
dels programes Eduqueu les 
Criatures a Catalunya Ràdio 
(2006-2010) i Qui els va parir 
a TV3 (2008). Actualment, en 
ràdio, és col·laborador al pro-
grama Hoy por hoy de la Ca-
dena SER. 

És autor dels llibres Educar Mi-
llor, Entendre el món i Criatura 

i companyia, entre altres. És 
productor executiu de l’APM?, 
de TV3.

Carles Capdevila ha estat 
distingit amb el premi Ciutat 
de Barcelona 2015 en la ca-
tegoria de Mitjans de Comu-
nicació i va recollir el Premi 
Nacional de comuni-
cació científica 2013 
que la Generalitat i 
la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la 
Innovació van atorgar 
a l’Ara.

cARLeS cApdeviLA (1965, eLS HOStALetS de BALenyà)
Periodista, director-fundador del diari ara

HORARI: De dilluns a divendres 
de 8 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Dissabte de 10 h a 14 h

Pol. Camí dels Esmoladors, Parcel·la 9
Tel. 977 86 01 17 

e-mail: info@cmiracle.com

vols publicar el teu llibre?
Parlem-ne. Tenim la millor opció per a les teves necessitats

Plaça de la TorraTxa, s/n       43800 Valls          Tels: 977 600 435 - 602 552         elvallenc@tinet.org          www.elvallenc.cat  

Carles  
Capdevila
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
aportació en el món 
periodístic i cultural

L’Ajuntament de Vallmoll 
agraeix la tasca  

informativa comarcal 
del setmanari El Vallenc.

Ajuntament de Vallmoll

Editorial
la Torratxa
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Maria Victòria Peña i Carulla, 
coneguda artísticament com a 
Vicky Peña, és una actriu cata-
lana de teatre, cinema, doblatge 
i televisió.

Filla dels actors Felip Peña i 
Montserrat Carulla, és una de les 
figures més importants del do-
blatge en català i castellà. Com 
a actriu, va començar el 1966 
a la sèrie La pequeña comedia. 
Ha rebut i ha estat nominada 
a diversos premis. L’any 1995 
fou guardonada amb el Premi 
Margarida Xirgu. Ha guanyat 
tres Premis Max de teatre per 
Sweeney Todd (1998), La reina 
de bellesa de Leenane (2000) i 
Homebody/Kabul (2007).

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria 

Enhorabona 
a tots els  
guardonats en la 
9a Gran Gala  
del setmanari  
‘El Vallenc’!
SEmprE al coStat dE la cultura i 
la comunicació local i comarcal

Vicky Peña
Premi Nacional  
El Vallenc per la  
seva trajectòria  
professional 
en el món de les  
arts escèniques

vicky peñA (BARceLOnA, 1954)
actriu

11

També ha rebut tres premis 
Butaca a la millor actriu, així 
com el Premi Nacional de 
Teatre i el Premi Gaudí a la 
millor actriu secundària per 
Catalunya über alles! (2011).

El 2005 fou escollida vi-
cepresidenta de l’Associa-
ció d’Actors i Directors 
Professionals de Cata-
lunya.

La Generalitat de Cata-
lunya li atorgà la Creu 
de Sant Jordi el 2014.

Ha actuat en una 
cinquantena d’obres de 
teatre i en més d’una 
trentena de pel·lícules.
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El programa Espai Terra de 
TV3 s’emet a les 13.25 h, 
just abans del Telenotícies 
comarques.

Tomàs Molina i Irma Pina pre-
senten l’espai, que inclou els 
reportatges de Cori Calero, 
Eduard Querol, Rafel Bagot, 
Tana Collados, Dani Ramírez 
i Eloi Cordomí.

La intenció de l’Espai Terra 
és fer passar una estona 
entretinguda als espec-
tadors gaudint de la na-

tura i del nostre territori i 
apropant els productes de 
la terra i les persones que 
els produeixen. En la mitja 
hora de durada diària del 
programa hi ha temps per 
fer concursos que espero-
nen la curiositat de tots els 
que el segueixen.

L’Espai Terra pretén fer 
créixer una comunitat 
que s’emociona amb la 
bellesa del paisatge que 
l’envolta.

Promotora de diverses en-
titats a Manresa, ha creat 
la Fundació Rosa Oriol, que 
ajuda més d’un miler de fa-
mílies desfavorides. A més, 
ha impulsat l’espai “El costu-
reo”, uns horts on dones de 
diversos orígens cultiven ali-
ments i els destinen al Banc 

d’Aliments. Ha fomentat la 
creació del Projecte Mosaic i 
diversos albergs, entre altres.

Sor Lucía Caram participa en 
diversos mitjans de comuni-
cació com El Suplement de 
Catalunya Ràdio. El 2014 va 
rebre el premi Català de l’Any.

‘eSpAi teRRA’, de tv3
Programa de televisió

SOR LUcÍA cARAM (tUcUMán, 1966)
monJa dominica contemPlativa i activista

Sor Lucía  
Caram
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
tasca social en la lluita 
contra la pobresa

‘Espai Terra’
Premi Nacional 
El Vallenc de medi  
ambient 
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El naixement de la banda es re-
munta al 2009 amb una formació 
inicial de tres membres: Xavi de 
la Iglesia (guitarra i veu), Vassil 
Lambrinov (violí) i Oriol Aymat 
(violoncel). No és fins al 2012 
que s’hi sumen Manel Pedrós (ba-
teria) i Manuel Krapovickas (baix 
elèctric i contrabaix) per comple-
tar una banda que generarà en 
menys d’un any un univers propi 
que impregnarà l’escena musical 
catalana amb el seu disc debut 
(El Turista ) i s’hi consolidarà amb 
el seu últim treball ( El Primer Ar-
bre del Bosc ).

La gira de  El Turista suposa per 
a la banda la realització de més 
de 200 concerts (entre els quals 
trobem l’Auditori Enric Granados 
de Lleida o el Palau de la Música 
de Catalunya), que suposa que 
Blaumut es consolidi com un dels 
grups de primera línia del pano-
rama musical català. La realitza-

ció de  El Turista Simfònic, amb la 
col·laboració de l’Orquestra Julià 
Carbonell, és l’evolució natural 
del primer disc de la banda.

El primer arbre del bosc , el nou 
treball de Blaumut, és una visió 
més madura i profunda que ens 
convida a fer un intens viatge in-
terior ple d’emocions i sentiments.

Blaumut ha rebut el Premi En-
derrock 2012 a la millor cançó 
pop rock per “Pa amb oli i sal”; 
el Premi Enderrock 
2014 al millor Vide-
oclip per “Bicicletes”; 
el Premi Totmusicat al 
millor grup del 2014 i 
el premi Totmusicat al 
millor concert del 2014 
per “El Turista Simfò-
nic” al Palau de  
la Música amb l’Or-
questra Simfònica Julià 
Carbonell.
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Va formar part de diferents 
grups de teatre amateur i se-
miprofessionals fins a l’any 
1998, en què va fundar la 
companyia Teatre de Guerrilla, 
de la qual n’ha estat el director 
fins a l’actualitat. Amb Teatre 
de Guerrilla ha realitzat més 
de 1.500 representacions dels 
seus nou espectacles.

Va debutar en televisió l’any 
2000 i fins a avui dia ha par-
ticipat en més d’una quinze-
na de programes, tots ells de 
TV3. El 2010 va presentar la 
III Gala dels Premis Gaudí de 
Cinema Català. Des del 2011 
fins a l’actualitat, realitza col·

laboracions especials a Diven-
dres, de TV3, i és el presenta-
dor i guionista del programa El 
Foraster. 

El 2013 va presentar les cam-
panades de Cap d’Any a TV3. 

Des del 2000 ha participat en 
diversos programes de ràdio 
de RAC1, Catalunya Ràdio i 
Ràdio 4. 

Ha rebut el Premi de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes 
per l’obra Teatre Total i el pre-
mi Guardó 1924 pel programa 
El Foraster, atorgat per Ràdio 
Associació de Catalunya, entre 
d’altres.

Quim  
Masferrer
Premi Nacional  
El Vallenc per la  
seva tasca en l’àmbit  
de la comunicació  
de proximitat

qUiM MASfeRReR (SAnt feLiU de BUixALLeU, 1971)
actor i director de teatre, guionista, Presentador de televisió  
i monologuista català

Blaumut
Premi  
Nacional  
El Vallenc  
per la seva 
trajectòria 
artística

BLauMuT
Banda de música
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És especialista en polítiques de 
gestió cultural i treballa a l’admi-
nistració pública. Va ser regidor de 
Valls des del 2003 al 2009. Molt 
vinculat al món associatiu i cul-
tural de la comarca, participa ac-
tivament amb diferents entitats.

Col·labora com a articulista d’opi-
nió i comentarista de l’actualitat 
en diversos mitjans de comunica-
ció. El setmanari El Vallenc n’és 
un. Anteriorment també ho ha 
fet en publicacions de caràcter 
nacional i estatal. Ha rebut di-
versos premis pels seus articles 
periodístics.

L’any 2003 va publicar el llibre 
Sense embuts, recull dels seus 
articles a la premsa. Els anys 
2004, 2005 i 2006 va ser guar-
donat als Premis de Periodisme 
Prat de La Riba.

Jaume Pros
Premi Nacional  
El Vallenc com  
a comissari del  
Tricentenari  
(1714-2014) a Valls  
i l’Alt Camp
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A la curta edat de 10 anys, 
el Pare Joan Font va entrar 
al seminari. El 16 de juliol de 
1960 va passar a formar part 
del grup dels Missioners Cla-
retians i, després de diversos 
anys treballant a Catalunya 
amb joves i infants, organit-
zant campaments i colònies, 

es va traslladar al Brasil, on va 
fundar una escola professional 
per als nens del carrer. Diver-
sos anys després, el Pare Joan 
va tornar a Catalunya, exac-
tament a Valls, on ha desen-
volupat en els últims anys la 
tasca parroquial i ha fundat el 
menjador social La Taulada.

Pare  
Joan Font
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva 
tasca social en la lluita 
contra la pobresa

pARe JOAn fOnt (SAnt peRe de tOReLLÓ, 1942)
missioner i sacerdot

JAUMe pROS 
(BARceLOnA, 1963)
gestor cultural

Divulgador de la història del 
nostre país, ha publicat el llibre 
Santes Creus, declivi i redreça-
ment. També és gestor del web 
Algunes històries dels Països 
Catalans i fou coordinador fins 
al 2014 de l’espai La réalité de 
la nation catalane, dirigit al món 
francòfon. L’any 2014 va ser 
designat comissari a Valls (i a 
la pràctica al conjunt de la co-
marca de l’Alt Camp) de la Com-
memoració del Tricentenari dels 
fets de 1714 —únic comissionat 
creat al Camp de Tarragona.

Durant el període de 
la commemoració, 
a la comissió hi han 
participat més de 
seixanta persones, 
entitats cíviques i 
culturals, empreses 
i institucions priva-
des, i s’han realitzat 
més de mig centenar 
d’actes.
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Marcel Banús i Banús va néi-
xer a Tarragona el 7 de juliol 
del 1964, tot i que sempre ha 
viscut a la Masó. 

El 1992 es va llicenciar en 
Filologia Catalana a la Uni-
versitat de Barcelona i des 
del 2008 és màster en Es-
tudis Superiors de Llengua, 
Literatura i Cultura Catalanes. 
És membre de l’Associació 
Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes i de la 
Societat Catalana de Llen-
gua i Literatura de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Ha sigut 
professor de llengua catalana 

del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística i també de 
l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya. Actualment 
exerceix de tècnic lingüístic a 
la Universitat Rovira i Virgili.

Va formar part de Nacionalis-
tes d’Esquerra i va ser regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de 
la Masó (1983-1985). Del 
1995 al 2003, com a alcal-
de de la Masó, va impulsar 
les Jornades de Formació del 
Camp de Tarragona, el Mani-
fest de la Masó o la Beca Magí 
Serra i Miret.

Comissió Social del Club  
Bàsquet Valls
Premi El Vallenc per la seva implicació i els 
èxits assolits en La Marató de TV3

Marcel Banús  
i Banús
Premi Nacional  
El Vallenc per la seva  
implicació en el fet  
nacional i la direcció  
durant dos anys  
de la publicació  
El Tricentenari a Valls  
i al Camp de Tarragona

MARceL BAnúS i BAnúS (tARRAGOnA, 1964)
tècnic lingüístic a la universitat rovira i virgili

L’any 2005 la Junta del Club 
Bàsquet Valls va convocar di-
verses mares de jugadors per 
conèixer la seva opinió sobre 
com es podien organitzar acti-
vitats de caire social i solidari. 

Finalment, van decidir obrir 
les portes del pavelló a per-
sones que normalment no 
tenen l’oportunitat de gaudir 
del bàsquet en un espai tan 
especial com el Joana Ballart.

D’organitzar partits entre en-
titats es va passar a fer una 
jornada de bàsquet, i d’aquí, a 
La Marató de TV3. La principal 
premissa era que hi participés 

el major nombre de persones 
possible amb dos objectius 
molt clars: conscienciar i re-
captar fons. 

Ara, onze anys després,  
la Comissió Social del Club 
Bàsquet Valls ha aconseguit 
recaptar prop de 150.000 
euros que s’han destinat  
íntegrament a les causes 
encapçalades per  
La Marató de TV3. 

La Comissió Social del CB 
Valls ja suma onze edicions  
al costat de La Marató de 
TV3 i ajuda en la investigació 
de les malalties.

cOMiSSiÓ SOciAL deL cLUB BàSqUet vALLS



Ajuntament de Valls
www.valls.cat


