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1a REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS RMR 2018 

Dimecres, 7 de març, 2018 h, a Ràdio Molins de Rei 

Hi assisteixen:  

 Pilar Ustrell, PICAM (Prevenció i Informació Càncer Molins) 

 Àngel Beumala, col·laborador RMR 

 Ferran Cardona, col·laborador RMR 

 Montse Arenas, Pastisseria Arenes i premiada 2017 

 Carme Puig, geòloga 

 Gerard Ill, emprenedor i responsable empresa DICREAT 

 Montse Artés, ceramista 

 Sílvia Ayala, treballa en el món de la cooperació pel desenvolupament 

 Jordi Costa, emprenedor responsable de Digital1425, estudi de disseny gràfic i taller de 

producció 

 Joan Guitart, artista (amb ell fem la reunió de 19-20h perquè ve una hora abans per 

equivocació i recollim les seves propostes) 

 Oriol Romeu (RMR) 

 Sílvia Artés (RMR) 

Disculpen la seva assistència:  

 Jose Polo, co director del diari digital Viumolins, excusa i avisa amb antel·lació que no pot 

assistir 

Propostes per categories: 

CULTURA: 

La Cuquera: espai i escola de teatre per infants, joves i adults www.lacuquera.com 
 
Míriam Cano: 2013 guanya el premi Martí Dot de poesia amb l’iobra Buntsandstein. Ha publicat 
tres llibres de poesia en total i col·labora en diversos mitjans com icat.fm, Catorze.cat 
http://www.miriamcano.cat/ 
 
Bernat Català, de 24 anys, que s'ha format com a pianista al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona (CMMB), a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), a la Guildhall School i 

en la Royal Academy of Music de Londres. 

Ha estat premiat en nombroses ocasions en concursos, tant nacionals com internacionals. Ha 

actuat com a solista en cicles de prestigi i ha fet concerts a Anglaterra, Itàlia, França, Holanda i 

Rússia. Fins no fa gaire ha viscut a Londres on ha combinat l'ensenyament amb la composició i la 

vida d'intèrpret i actualment resideix a Ginebra, Suïssa. http://bernatcatalapiano.blogspot.com.es/ 
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Adrià Sàbat: poeta, ha publicat 4 llibres de poesia des del 2005. Aquest 2017 ha fet l’espectacle 

“Versos immortals” a diferents espais de la vila, amb el music Sergi Carós. 

http://www.viumolinsderei.com/2017/08/01/versos-immortals-un-projecte-artistic-que-fusiona-

poesia-i-musica/ 

Toni Moreno i Cesc Vives: dues edicions de la Setmana de Poesia a les cases 
http://www.viumolinsderei.com/2017/06/27/les-cases-de-molins-de-rei-somplen-de-poesia-aquesta-
setmana/ 
 
Cercle Artístic de Molins de Rei; http://cercleartistic.molinsderei.net/ 
 
Coral Flor de Neu: coral de gent gran de la vila que fa concerts coincidint amb el calendari festiu 
de Nadal (nadales) i Setmana Santa (caremelles) 
 
Espai en Blanch: https://www.espaienblanch.cat/ 
 
Biblioteca Pau Vila. http://bibliotecapauvila.blogspot.com/ 
 
Maria Jesús Fuentes, escriptora i mestra del Manyanet Molins. Ha publicat diverses novel·les i el 
2017 la darrera “La casa de la encina” 
 
Josep Cerdà, escultor  molinenc. És professor de la universitat, ha dirigit mil i una cosa (tesis, 
doctorats, expos...) ara esta molt posat amb el tema d'art sonor, va dirigir un master d'art sonar fa 
una anys... (proposta Montse Artés ) 
 
INNOVACIÓ  
 
Scutum: empresa establerta a molins de rei que fabrica motos elèctriques https://www.silence.eco/ 
 
Coral Sanfeliu Pujol, científica: https://www.iibb.csic.es/ca/team/137 
 
"Podemos llegar a los 125 años en forma" 
Coral Sanfeliu Pujol es bióloga del CSIC, investiga la fórmula del envejecimiento saludable 
http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2016/07/10/llegar-125-anos-forma/862627.html 
 
Està casada amb el professor de la UPC Francesc Comellas Padró 
(https://mitra.upc.es/SIA/infoweb_directori.info_pdi?w_codi_pdi_s=114). Els conec perquè són del 
CEM. Els dos viuen a Molins de Rei, al barri del Torrent de l'Hospital. 
 
Maria Pilar Marco Colas, científica 
 
http://www.iqac.csic.es/nb4d/en/mpilar_marco/84 
http://www.iiqab.csic.es/amrg/images/mcpv_2007.pdf 
 
És cosina del Jesús Jiménez, el marit de la Teresa Canals. La conec perquè va ser monitora meva 
quan jo era petit i anava al MIB. A part, la vam entrevistar en el programa Obrint Camins del 29 
febrer 2012. Viu al Barri del Canal, és doctora en farmàcia i investigadora professional del Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Els seus inicis són amb l'Anton Domínguez, 
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preparant els primers materials de l'escola de la natura de Can Santoi, ha treballat en laboratoris de 
Califòrnia durant 4 anys, etc, etc, etc. 
 
 
IMPULS 
 
Rutes Pirineus, de Lluís Puiggarí i Xavi Armengol http://www.rutespirineus.cat/ 
 
Metges de Molins http://metgesdmolins.com/es/inicio 
 
Cal Mingo, bar tradicional, d’esmorzars de forquilla 
 
ADTEL www.adtel.es 
 
El Cau del Llop http://el-cau-del-llop.negocio.site/ 
 
AGROLLAVOR, 3a generació, el 2017 obren la botiga del c. Foment 
http://agroquimicaolle.com/ca/inicio (proposta nova Ferran Cardona post reunió) 
 
Cooperativa Colim: és una cooperativa de dones de la neteja que neix els anys 80 i enguany 

tanquen perquè es jubilen les seves fundadores. Perquè porten molts anys treballant a les 

dependències municipals, perquè són dones (en molts casos en situació vulnerable), perquè fan 

una feina invisible però molt necessària, perquè porten uns anys resistint la competència de les 

grans empreses de neteja que no tenen tant en compte les treballadores i els seus drets.   Sílvia 

Ayala ho va parlar amb l'Antònia Castellana i li va semblar molt encertat ja que, de les cooperatives 

que es van crear als 80 a la vila (llavors es va impulsar que se'n creessin) només queda aquesta 

que ha anat resistint a crisis i demés (proposta de Sílvia Ayala, post reunió) 

 
VALORS 
 
Grup de Dones Les Heures: grup de dones feministes que fan diferents actes i accions, 
especialment a la plaça de les Dones (pl. de la Creu) 
https://www.facebook.com/avortament.molins/ 
 
La Casa Urbana https://www.lacasaurbana.com/contacto 
  
Plataforma Afectats Residència Molins (PARM): col.lectiu que reclama des de fa  alguns anys 
que es construeixi una nova residència d’avis. Han fet recollida de firmes i han pressionat 
l’ajuntament. https://www.facebook.com/PARM-plataforma-afectats-resid%C3%A8ncia-Molins-
1846119265643333/ 
 
ADF Puigmadrona – Olorda http://adfpuigmadronaolorda.blogspot.com.es/ 
 
Solidança http://www.solidanca.cat/ 
 
Equip de Visitadors de Malalts de la Parròquia 
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Serás Su Voz (Jaume Monmany https://www.facebook.com/james.jamasjamon.5 
Associació dels Tres Tombs  https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-dels-Tres-Tombs-de-
Molins-de-Rei-1033847243345918/ 
 
Juan Muñoz, sommelier http://www.sommelier-masterclass.com/autor (proposta Ferran Cardona 
després de la reunió) 
 

L'associació intercultural TERANGA, que coordina l'Abdoulaye Fall. Perquè fan projectes de 

cooperació a Senegal i sé que tb han anat a parlar amb les escoles per promoure la consciència 

global (proposta de Sílvia Ayala, post reunió) 

 
TRAJECTÒRIA 
 
Diana Curto, poetessa i mestra (Carme Puig parla amb el seu fill) 
 
Manel Cordero, ex president del Foment, ex membre dels Dracs 
 
Ernestina Conde, mestra  
 
Josep Maria Fisa, mossèn i responsable de Solidança 
 
Berna Moreira, presidenta de Picam (Prevenció i Informació Càncer Molins) 
 
Manel Ferrer, ex dibuixant de la revista El Jueves i ha col·laborat amb diverses entitats de la vila 
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