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- Nota de premsa -

L’alcalde i la consellera de Benestar Social i Família
reben el premi Notícia de l’Any 2012 per l’obertura de la
Residència de La Vinyota
Aquest dimarts a la tarda, l’emissora municipal Ràdio Mollet ha celebrat la
seva festa d’aniversari en la qual ha lliurat els guardons Notícia de l’Any,
a l’obertura de la Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual,
i Micròfon de l’Any, a la química molletana Asun Valiente.
Els professionals de Ràdio Mollet han decidit atorgar el Premi Notícia de l’Any a
la Residència per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de La Vinyota, un
equipament llargament reivindicat i que el passat estiu va obrir les portes
després de diversos retards. El premi el van recollir la consellera de Benestar i
Família de la Generalitat, Neus Munté, i l’alcalde de Mollet, Josep Monràs.
Tots dos van destacar la tasca d’aquest equipament que completa els serveis
per a persones amb discapacitat a la ciutat. L’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs, ha “destacat la col·laboració i treball coordinat entre Generalitat i
Ajuntament”, ja que la residència està edificada en uns terrenys que va cedir
l’Ajuntament. En el mateix sentit, la consellera Neus Munté, ha agraït el premi i
ha assenyalat que “la complicitat entre administracions i entitats genera
bones notícies”, referint-se també al fet que la gestió recau en una entitat
sense ànims de lucre.
Asun Valiente ha estat guardonada amb el Micròfon de l’Any per ser un referent
mundial en la investigació dels metalls després de guanyar, l’any passat, el
reconegut Premi Internacional Henry Granjon, que li va ser concedit pels seus
estudis sobre metal·lúrgia i soldadura.
A banda d’aquests premis, Ràdio Mollet també atorga cada any diverses
mencions. Una per als treballadors de DERBI per la lluita en defensa dels seus
llocs de treball; una per a la Taula de Discapacitats de Mollet, per la tasca a
favor d’aquest col·lectiu, i una altra a l’escultor Ricard Miras, en reconeixement
de la seva qualitat artística. Enguany també s’ha premiat a un dels
col·laboradors de l’emissora. El guardó, que s’atorgarà cada any, ha recaigut
en Mercè Bastida, que realitza els programes El cafè de la Queta i El Combat
dels Poetes.
Us enviem fotografia de grup amb tots els premiats.
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