2a REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS RMR
Dimarts 13 de març, 20 h, a Ràdio Molins de Rei
Hi assisteixen:
Maria Teresa Mariano
Jose Polo
Àngel Beumala
Ferran Cardona
Montse Arenas
Sílvia Ayala
Carme Puig
Montse Artés
Gerard Ill

Oriol Romeu
Sílvia Artés
Disculpen la seva assistència: Jordi Costa.
Joan Guitart no hi assisteix
PREMI CULTURA
Jose Polo proposa com a candidata al premi a Eva Moreno, que ha rebut el títol en Mestre en
Gai Saber el 2017. Montse Artés, tal i com havíem quedat, aporta informació sobre la feina de
l’escultor molinenc Josep Cerdà.
Després de debatre i parlar dels diferents, queden tres finalistes: Eva Moreno, La Cuquera i
Josep Cerdà. Es fa la votació i Eva Moreno obté 5 vots; i la Cuquera i Josep Cerdà, 2 vots cada
un.
INNOVACIÓ:
Es destaca la tasca i trajectòria de les dues científiques candidates, Coral Sanfeliu i Maria Pilar
Marco. També es parla i explica novament la feina de l’empresa SCUTUM i com ha evolucionat,
la projecció que té, la importància que estigui establerta al municipi i la implicació que té i vol
tenir al futur amb la vila i que suposi fomentar les motos elèctriques. El jurat decideix, per
consens, apostar per reconèixer la tasca de l’empresa i no descartar les altres dues candidates
per properes edicions.
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IMPULS:
Durant els dies previs a la reunió, Sílvia Ayala proposa com a candidata al premi, la cooperativa
Colim, que tanca enguany per jubilació de les dues responsables. Una cooperativa que ha estat
activa durant 38 anys i s’ha sabut mantenir al llarg dels anys i que ha donat feina a dones en
situació vulnerable, en alguns casos, i que ha demostrat uns respecte per la conciliació familiar
de les seves treballadores. El jurat vol reconèixer la seva funció, com s’ha mantingut davant la
competència de grans empreses.
VALORS:
De les diferents propostes en queden 4 que són:
Grup de Dones les Heures
Solidança
ADF Puigmadrona Olorda
PARM
Finalment el jurat considera que cal fer un reconeixement a la feina de l’ADF i els seus voluntaris
que gràcies a ells s’eviten molts incendis, que treballen de forma altruista durant tot l’any, també
a l’ hivern, en cas de nevades i gelades, i que a més han assumit funcions de protecció civil en
moltes ocasions, en actes com el corre-cuita del Camell, la festa dels tres tombs, i d’altres actes
multitudinaris de la vila. A més, han patit també les retallades de subvencions públiques i
sobreviuen amb recursos materials cada vegada més escassos i precaris.

PREMI TRAJECTÒRIA:
El jurat escull a tres finalistes:
Diana Curto que declina i se li proposa i accepta a
Ernestina Conde, mestra
Manel Cordero, expresident del Foment i ex Dracs
Josep Maria Fisa, ex rector de la vila i fundador de Solidança
Suplents: Ernestina Conde, mestra i Manel Ferrer, ex dibuixant de El Jueves
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