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ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL PREMI SANT ANDREU 

Edició 2017 

 

A Barcelona a la Seu del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu essent les 

19:39 hores del dia 29 de novembre de 2017, es reuneix sota la presidència Sr. Felipe 

López-Aranguren, president del Jurat del Premi Sant Andreu en virtut de delegació de 

la Regidora del Districte de Sant Andreu, de data 17 de novembre de 2017, amb 

l’assistència dels següents membres:  

 

Representants dels Grups Polítics  

 

 Roger Mestre i Fàbregues, en representació del Grup Municipal CiU 

 Blanca Port Gimeno, en representació del Grup Municipal Barcelona en Comú 

 Joaquim Pañart Sánchez, en representació del Grup Municipal ERC 

 Antonio Fortes Gutierrez, en representació del Grup Municipal PSC 

 Marcos Rodríguez Hernández, en representació del Grup Municipal Ciutadans  

 Carmen Santana González, en representació del Grup Municipal PP 

 

  

Representants de les següents Entitats  

 1 representant del Grup d’Arpilleristes del Casal de Barri Congrés-Indians 

 1 representant de l’Associació de dones Pal·las Atenea 

 1 representant de l’Associació Òmnium Sant Andreu 

 

 

Assistits pel senyor Braulio Rabaneda Giménez, Cap del Departament de Serveis 

Jurídics – Secretaria del Districte, que actua en qualitat de secretari del jurat. 

 

Hi són presents com a proposants 

 

 

 Sr. Jaume Seda, en representació del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i les 

entitats SAT Teatre, Clip Teatre, Grup Cata i Grup Antifaz, defensant la 

candidatura de Feliu Formosa i Torres. 

 

 Sr. Emili Marcos, en representació de l’Associació de veïns de Navas, 

Comissió de Festes de Navas, ONG Amizade, Junts amb Moçambic, Parròquia 

Sant Joan Bosco i Salesians Sant Jordi- PES Navas, defensant la candidatura 

de l’IES Joan Fuster. 
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Oberta la sessió pel president es concedeix la paraula d’acord amb la base 7a als 

representants de les entitats proposants perquè exposin el currículum i els mèrits de 

l’entitat proposada. 

 

Concloses les exposicions, es convida a les persones que assisteixen en 

representació de les entitats proposants, a què abandonin la sala i  per procedir a la 

deliberació per part dels membres del Jurat.  

 

S’informa de la possibilitat que el premi quedi desert i es procedeix a la votació de 

forma verbal per cadascun dels membres del Jurat, que acorda el següent veredicte 

per unanimitat dels presents: 

 

“Atorgar el Premi Sant Andreu,  en categoria de persona individual, per 

unanimitat dels presents, a Feliu Formosa i Torres, com a personalitat  catalana 

de les arts escèniques i del mon de la cultura amb una gran vinculació al 

Districte de Sant Andreu”. 

 

“Atorgar el Premi Sant Andreu, en categoria d’entitat social, per unanimitat dels 

presents, a l’IES Joan Fuster, reconeixent la seva tasca social, educativa i 

d’integració”.  

 

El President informa els assistents que el premi es lliurarà el dia 10 de desembre de 

2017 a les 12:00h en un acte públic a la Plaça Comerç del Districte. 

 

Essent les 20:12 hores la presidència dóna les gràcies als assistents, i, en no haver 

altres assumptes a tractar, aixeca la sessió. 

 

El secretari del Jurat 

 

 

 

Vist-i-plau 

El president del Jurat 

Braulio Rabaneda Giménez  Felipe López-Aranguren 

 

 

 

 

 


