
Com puc formalitzar la meva aportació?

Només cal que ompliu la butlleta que trobareu al dors d’aquest fulletó i 
que la dipositeu en una de les urnes disponibles a les parròquies de la 
ciutat, als taulells d’informació municipal o escanejada a través del correu 

electrònic orguevalls@gmail.com

L’orgue de Valls serà un instrument singular. El seu disseny 
vertical, obra del prestigiós taller orguener Gerhard Grenzing 
i al peu del campanar més alt de Catalunya, posarà la vista al 
cel, amb tres grans torres inspirades en el propi campanar i 
en les construccions castelleres de les dues colles dels Xiquets 
de Valls. Els seus 1.300 tubs i el registre de gralla dotaran 
l’instrument d’una sonoritat única. Però, com puc col·laborar a fer 
realitat aquest projecte per les Decennals del 2021? 

A canvi de la vostra aportació econòmica rebreu un diploma d’apadrinament 
d’un dels tubs i el vostre nom fi gurarà en el llistat de tots els padrins del 
nou instrument. Aquest mateix llistat s’inclourà en una “Càpsula del temps” a 
l’interior del moble, juntament amb altra documentació del procés, i que serà un 
llegat testimonial pels temps futurs. També podreu participar de les activitats 
organitzades específi cament pels padrins i estareu constantment informats de 
l’evolució de la construcció de l’instrument.

Com a recompensa per la vostra col·laboració econòmica gaudireu de tots els 
avantatges que es detallen a dalt i d’uns altres d’especials: el vostre nom 
serà gravat a l’exterior del tub apadrinat i també rebreu invitacions per a la 
preestrena del nou orgue. 
La vostra aportació es pot fer amb un únic donatiu o repartit en quotes durant els quatre anys 2018 - 2021.

Els donatius es podran desgravar en la declaració de l’IRPF (30% en els particulars i 35% en les empreses).

Fem sonar 
l’orgue de Valls

Apadrina 
un tub

 La comissió ciutadana per a la recuperació de 
l’orgue de Valls ha dissenyat una campanya 
d’apadrinament pensada perquè tothom que 

vulgui hi pugui participar. Les aportacions son 
a partir de 25€ l’any, amb un compromís de 

quatre anys. Us donem l’oportunitat de deixar 
la vostra empremta gravada al nou orgue, 

apadrinant un o més tubs de l’instrument, 
un testimoni que perdurarà en el temps. 

Necessitem la vostra col·laboració!

Tubs petits: 100€

Tubs mitjans: 300€

Tubs grans: 500€

Apadrinaments

Tubs 
interiors

Tubs petits, situats entre torres: 1.600€

Tubs mitjans de les dues torres laterals: 3.000€

Tubs grans de la torre central: 5.000€

Tubs per a grans mecenes: 12.000€

Tubs per a empreses col·laboradores: 25.000€

Tubs 
de façana


