
   

 
 

 
1a REUNIÓ DEL JURAT , dimarts 2 de febrer de 2016, 20.30h, Ràdio Molins de Rei 

 
Assistents: 

 Oriol Romeu 

 Sílvia Artés 

 Eli Arjona 

 Marta Roca 

 Jesus Cardona 

 Manuel Cordero 

 Miquel Burgés 

 Jordi Beumala 

 Nati Bofill 

 Ferran Cardona 

 Pilar Casals 

 Anna M.Margarit 
 
El president del jurat i responsable de programes de Ràdio Molins de Rei, Oriol Romeu, acompanyat 
de Sílvia Artés i Eli Arjona, inicia la reunió agraint a tots els membres del jurat la seva predisposició i 
col·laboració en aquesta edició dels Premis. Tot seguit continua explicant a grans trets les novetats 
d’enguany i repassant cadascuna de les categories. A partir d’aquí comencen a sortir noms. 
 
Primeres propostes: 
 
Premi Valors 

 Esplai L’Agrupa 
o Per un projecte solidari que han endegat 

 Assemblea Groga 
o Per la lluita constant per millorar el sistema educatiu i evitar retallades 

 AFANOC 
o Per la seva tasca de conscienciació i recaptació de fons per la investigació 

 DISPORT 
o Entitat que lluita per integrar les persones discapacitades dins l’esport 

 AECC 
o Entitat que porta molts anys donant a conèixer a la vila la malaltia del càncer i 

organitzant actes benèfics i divulgatius i pel seu suport als afectats 

 ACOSU 
o Entitat que pretén integrar les persones amb discapacitat al món laboral i donar-los 

una oportunitat 
 
Premi Trajectòria 

 Miquel Casanova “Casqui” 
o Pagès de tota la vida, vinculat a algunes entitats com el CEM. 

 Josep Artés 
o Molinenc vinculat a diferents entitats, ho sap tot de la història de la vila, cronista. 

 Josep Raventós Cartró 
o Per la seva dedicació a la història de l’Associació Obrera, vinculada amb la Federació 

Obrera, ha organitzat exposicions i activitats divulgatives. 
 
Premi Cultura 

 Pep Bergadà (Contrabaix, Daltabaix) 
o Molt vinculat a la cultura molinenca, organitzador del cicle Daltabaix i ex-col·laborador 

del cicle Contrabaix a la comarca. 
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Matossers 
o La Colla Castellera local: per haver tirat endavant el projecte casteller en una vila 

sense tradició en aquest àmbit i per totes les iniciatives derivades que estan duent a 
terme, com els tallers a la presó o amb els alumnes del Servei Local de Català. 

 Festival de Cine de Terror 
o Per haver recuperat aquest certamen, per la bona feina que fan, per la cohesió de tot 

l’equip que els ha valgut poder entregar un premi Meliers i portar el nom de la vila 
arreu del món. 

 
Premi Impuls 

 El Palau 
o Establiment que, amb la seva especialització en els gintonics ha popularitzat el nom 

de la vila als amants d’aquesta beguda. 

 Estanc Margarit 
o Amb motiu del seu 75è aniversari, establiment amb història. 

 Escola Estel 
o Amb motiu del seu 50è Aniversari 

 Rutes Pirineus 
o Iniciativa de dos molinencs que van crear aquesta web amb les rutes a fer pels 

Pirineus. 

 Bar Diana 
o Per haver-se mantingut i a la vegada haver-se reinventat. 

 
 
Premi Innovació 

 La Cadira 
o Espai situat al c.Verdaguer on es duen a terme monogràfics d’arts plàstiques, tallers 

de ceràmica artística i manualitats, xerrades, presentacions i concerts 

 La Cuquera 
o Aula de teatre i altres activitats relacionades amb l’expressió, el moviment i la 

creativitat coordinada per l’Associació Cultural Qqteatre 

 Ivan Velez 
o Per haver creat una empresa, que té el taller a la vila, que fabrica pròtesis per les 

persones afectades per les mines antipersona 
 
Premi Comunicació “Miquel Armengol” 

 InfoK (ccma) 
o Per haver sabut crear i mantenir un informatiu dedicat als petits de la casa, explicant 

l’actualitat en un llenguatge que entenen, comprenen i els arriba. 

 Polònia (10 anys) 
o Programa de sàtira política que ha arribat al desè aniversari fent-nos riure amb els 

seus gags, no tant sols sobre política sino, en general, sobre tot el panorama 
comunicatiu català, espanyol i internacional, però sempre amb la política com a fil 
conductor. 

 Peyu (APM?) 
o Humorista que s’ha popularitzat en els darrers anys després de passejar-se pels 

pobles catalans trobant els millors “nyaps” i incoherències. 

 Quim Masferrer (El Foraster) 
o Humorista que està recorrent Catalunya ensenyant-nos els seus pobles i el caliu humà 

i les tradicions que hi ha 


