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Última setmana de votacions als Premis Sant Cugat
Recta final del període de votacions i de presentació de
candidatures per als Premis Sant Cugat 2017. De moment hi
ha 14 nomitats, que es poden votar fins aquest diumenge. Els
guardons es lliuraran el 27 de febrer en una gala al
Teatre-Auditori.

Els Premis Sant Cugat són un reconeixement a aquelles persones i organitzacions que han tingut un paper
rellevant al llarg de l’any. Enguany estrenen nom i imatge, així com novetats en les votacions. Dels cinc
premis, un serà de caràcter individual i la candidatura que tingui més vots serà directament guanyadora.
Totes les nominacions
- Lluís Calvo, per 30 anys de trajectòria poètica.
- Unió Ciclista Sant Cugat, amb gairebé 400 socis i fundada fa sis dècades.
- Marta Martí, presidenta de la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
- Bastoners de Sant Cugat, per haver fet un quart de segle de vida.
- Joan Hidalgo, per la seva tasca creant robots amb materia reciclat i per ser un símbol de superació, ja que
pateix ataxia telangièctasi, una malaltia degenerativa.
- Montse Moral, coordinadora del Banc Farmacèutic de Sant Cugat.
- AMTA, per haver pres el relleu a l'empresa Delphi.
- Col·lectiu Pi d'en Xandri +20, per la defensa de l'entorn natural.
- David Andrés, per haver fundat amb només 16 anys l'empresa Sharge i per haver guanyat amb el seu equip el
1r Audi Creativity Challenge a l'Smart City Expo de Barcelona.
- Lluís Ribas, per la seva trajectòria artística de 40 anys.
- Delegació local de l'Associació Catalana contra el Parkinson, que celebra 15 anys de vida.
- Patí Hoquei Club Sant Cugat, pels seu mig segle d'història.
- Voluntaris del Club Muntanyenc Sant Cugat, pel 20è aniversari de les Caminades per Collserola.
- Espai Eco de les Planes, per impulsar noves oportunitats al barri amb espais d'experimentació i aprenentatge
compartit.
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