La 12a edició de la gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat se celebra aquest dilluns, 6 de març, al
Teatre-Auditori a partir de les 19.30 h. Durant la gala es coneixeran els 5 guanyadors dels premis
Ciutat de Sant Cugat d'enguany. A més, l'alcaldessa, Mercè Conesa, farà entrega del premi
extraordinari a Josep Canals.
D'altra banda, l'Ajuntament lliurarà la medalla d'honor de la ciutat a quatre entitats centenàries de
Sant Cugat: la Societat Coral La Lira, La Unió Santcugatenca, el Club de Golf Sant Cugat i el Sant
Cugat Esport.
La cita estarà amentizada per l'Esbart de Sant Cugat i el cantant de flamenc Pere Martínez que
representaran, Tants records. D'altra banda, el cos de dansa de l'Esbart oferirà una versió
coreografiada de l'himne de Sant Cugat. A més, la gala també estarà amenitzada per la coral
del Conservatori de Sant Cugat, que interpretaran algunes peces del musical Els miserables.
Els finalistes dels Premis Ciutat de Sant Cugat
Alex Trullas – Subcampió d’Espanya de Boccia. L’Alex Trullàs va guanyar la medalla de plata, en
categoria individual, i la medalla d’or en categoria de parelles junt amb el seu company Vasile
Agache, al campionat d’Espanya de Boccia, celebrat a Pinto el mes de juny del 2016. El Boccia és un

esport paralímpic, de precisió i estratègia, que manté certa relació amb la petanca. Les persones
que practiquen aquest esport tenen discapacitat física i són usuàries de cadira de rodes.
Alumnes de l’escola Thau Sant Cugat. Per ser un dels cinc equips guanyadors de la 3a edició dels
Premis Repte Emprèn de l’Obra Social La Caixa, creant una manta impermeable multifuncional per
a refugiats. Un total de 1.313 equips d’alumnes de tota Espanya es van presentar a l’edició 2016
d’aquest premi.
Esplai Pica Roca. Per 30 anys de dedicació als nens i nenes de Sant Cugat, una tasca que ha comptat
amb un munt de monitors durant aquestes tres dècades a la ciutat, i molts pares agraïts per
l’atenció que han rebut els seus fills.
Jan Freixa. Per haver guanyat el premi Nissan de disseny industrial sobre automobilisme. Aquest
estudiant santcugatenc, des dels 17 anys, ha guanyat els tres premis existents sobre aquesta
temàtica a l’estat espanyol. Marques de cotxes com Seat o Nissan s’han inspirat en els seus
dissenys.
L’Ateneu. L’Ateneu sancugatenc va néixer el 1956 de la mà d’un grup de ciutadans afeccionats l
col·leccionisme, la numismàtica i la filatèlia. Sant Cugat aleshores només era un poble, però
l’Ateneu era un dels indicadors que, tot i ser un poble, ja el 1956 era ple d’inquietuds culturals. Ja
som al 2016 i l’Ateneu ha canviat, s’ha adaptat a la ciutat que ha esdevnignut Sant Cugat. Amb el
pas dels anys hem anat incorporant nous objectius socials als estatuts, relacionats amb la cultura,
l’associacionisme, l’acció social i el lleure. I continuem fidels al concepte Ateneu que un dia aquell
grup d’afeccionats a la filatèlia va imaginar per a aquesta ciutat. A més, són organitzadors també de
la Festa de Tardor, que enguany celebra la seva 40a edició.
Aula de So. L’Aula de So va néixer fa més de 25 anys de la il·lusió d'uns músics amants de la
pedagogia que volien crear sinergies musicals a la ciutat. Un quart de segle després, l'entitat ha
esdevingut un dels principals aglutinadors de la música feta a Sant Cugat i té diferents seccions que
han anat nodrint el projecte inicial: el Cor Infantil de Sant Cugat, la secció de Teatre Musical, els
combos i cantants de l'escola de música Aula de So, l'ONG Petits Músics del Món i els Cors Dama,
Aglepta i de Nois.
Punt Incorpora. El Punt Incorpora Sant Cugat, gestionat pel Grup Catalonia conjuntament amb el
Servei d’Ocupació Municipal i la Fundació Bancària la Caixa, ha propiciat (aquest 2016) més de 240
insercions laborals de persones en situació de vulnerabilitat per qualsevol causa (risc d’exclusió
social i/o discapacitat), el que suposa gairebé 800 contractes des de la seva implantació a la ciutat
al 2013.

Alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Viaró. L'equip Ypsilon Viaró, format per 9 alumnes de 4t d'ESO de
l’Escola Viaró, van guanyar el premi a millor projecte científic en la final mundial de la First Lego
League celebrat als Estats Units. La final va tenir lloc a Saint Louis, on van competir contra 109
equips de 47 països.
Unió Esportiva Sant Cugat. La UESC és un club de bàsquet i tennis taula fortament arrelat a la
ciutat que es va fundar ara fa 30 anys. En aquest club, la formació dels jugadors i jugadores es basa
en tres àmbits claus: l’esportiu, el formatiu i el social.
Club Tennis Natació Sant Cugat. Pel 50è aniversari del Club de Tennis Natació Sant Cugat. 50 anys
d’història, amb força i ganes de seguir creixent, i també amb l’objectiu que aquest fos un any molt
especial, envoltat de màgia i molta activitat.
Francesc Orella. Per la seva interpretació com a actor que dóna vida a la popular sèrie de TV3 Merlí.
Aquest proper mes de juny farà 20 anys que resideix a Valldoreix, i des del 1958 com a estiuejant.
Fons Social Sant Cugat. Pel programa de préstecs sense interessos per a persones amb pocs
recursos de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), arribant aquest 2016 als tres milions
d’euros concedits en 18 anys.
Àlex Florensa. Per ser un exemple de lluita i superació personal i de recuperació de l’autonomia i la
dignitat de persones que com ell són víctimes d’una malaltia: l’addicció.
Maria Rosa Tamburini. Per la seva trajectòria com a jugadora i capitana de l’equip femení del Patí
Hoquei Club Sant Cugat. Fa més de 21 anys que hi juga, al Patí Hoquei Club Sant Cugat, on ha sigut
internacional amb la selecció espanyola i catalana, i des de fa tretze temporades és la capitana de
l’equip i juga tant en la posició de defensa com de davantera.

