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Molins de Rei, cruilla amb forta 
vitalitat comercial des de 1851 
amb la Fira de la Candelera

Genoveva Català Bosch, més coneguda com “Veva”, va néixer a Molins de Rei el 28 de maig del 1954. 

De família pagesa, comença a treballar als 16 anys com a telefonista-recepcionista a Sant Joan Despí, 

i com a funcionària a l’administració local (Molins de Rei) de 1979 a 1989 i després com a personal 

eventual al grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya de 1989 a 1991. El compromís polític i social la 

va portat a tenir responsabilitats com a regidora de Molins de Rei (1991-2003) i també a la Generalitat 

de Catalunya (2003-2006), primer com a secretària general del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge i del 2006-2010, directora de l’Agència de Residus de Catalunya. També ha estat gerent de 

l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (2011-2015). Actualment està jubilada i col·labora amb el Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat on té la responsabilitat de  presidir l’associació. 
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Genoveva Català Bosch, més coneguda 

com “Veva”, va néixer a Molins de Rei el 

28 de maig del 1954. De família pagesa, 

comença a treballar als 16 anys com a telefo-

nista-recepcionista a Sant Joan Despí, i com 

a funcionària a l’administració local (Molins 

de Rei) de 1979 a 1989 i després com a perso-

nal eventual al grup parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya de 1989 a 1991. El compromís 

polític i social la va portat a tenir responsabi-

litats com a regidora de Molins de Rei (1991-

2003) i també a la Generalitat de Catalunya 

(2003-2006), primer com a secretària general 

del Departament de Medi Ambient i Habi-

tatge i del 2006-2010, directora de l’Agència 

de Residus de Catalunya. També ha estat 

gerent de l’Ajuntament de Sant Esteve Ses-

rovires (2011-2015). Actualment està jubilada i 

col·labora amb el Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat on té la responsabilitat de  

presidir l’associació. 

El municipi de Molins de Rei ocupa una 

franja de terreny entre el riu Llobregat i la 

serra de Collserola. És per això que la nostra 

amBAIXadora molinenca recomana el camí 

del riu i el conjunt de camins que permeten 

passejar per Collserola, perquè constitueix 

un espai d’esbarjo de primera. A destacar la 

sorpresa (quan hi ha aigua) que provoca l’ 

esplèndid salt d’aigua de La Rierada. D’aqui 

ve que barris, carrers i parcs  prenen nom de 

rieres i torrents (Riera Bonet, Riera Mariona, 

Riera de Can Pahisa, Riera de Can Miano, 

Torrent de l’Hospital). Per facilitar el regadiu 

l’aigua del Llobregat es desvia i transcorre en 

2 canalitzacions (el Rec Vell i el Canal de la 

Infanta). La casa de les comportes del Real 

Canal de la Infanta és un indret que perso-

nalitza la Vila.

El pont de Carles III
Travessar el riu des de Molins de Rei ha fet 

que  la Vila sigui cruïlla d’una important xarxa 

de comunicacions.  Genoveva Català recorda 

que la monarquia absoluta de Felip V neces-

sitava una xarxa moderna de carreteres per 

lligar i cohesionar l’estat.  El pont i la carrete-

ra reial formaven part d’aquest projecte, que 

es va construir en 4 anys durant el mandat 

de Carles III (1763-1767). El pont va caure la nit 

del 5 al 6 de desembre de 1971 a causa de la 

debilitat dels seus fonaments provocada per 

unes inadequades extraccions d’àrids i  una 

forta riuada se n’endugué un primer pilar i 

després el seguiren dos més. Enguany s’han 

promogut activitats per rememorar el con-

text històric de la seva construcció i el de la 

seva destruccció. 

Com a continuació de la ruta, destaca 

l’empremta patrimonial que ha deixat l’as-

sociacionisme al municipi. Entitats com la 

Joventut Catòlica i el Foment Cultural i Ar-

tístic mostren uns equipaments culturals 

(encara avui prou potents i vigents). L’associ-

acionisme obrer va alçar a principis del segle 

XX un edifici de l’arquitecte Cèsar Martinell 

que alhora serveix per relatar la història del 

moviment obrer al municipi i la recuperació 

del patrimoni confiscat per la força de l’exèr-

cit  feixista. En els anys de dictadura l’edifici 

albergà el Sindicato Vertical i el Hogar del 

Productor. “La democràcia aconseguí recu-

perar-ne el patrimoni per a la vila i avui és 

un modern Centre Cívic que acull un inte-

ressant espai del Memorial Democràtic de 

Catalunya”, afegeix.

Casa de les Comportes  
del Real Canal de la Infanta,  
a Molins de Rei

Com espai d’esbarjo 
de primera, recomana 
el camí del riu i el 
conjunt de camins que 
permeten passejar per 
Collserola, i destaca la 
sorpresa (quan hi ha 
aigua) que provoca l’ 
esplèndid salt d’aigua 
de La Rierada
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Fira de la Candelera des de 1855
Genoveva Català destaca que Molins de Rei 

és una vila treballadora, arrelada a la produc-

ció agrícola en el seu origen. Més endavant 

ocupada per la indústria tèxtil: Ferrer i Mora, 

Malvehy, Samaranch, Torra-Balari, Can Coll, 

són algunes de les indústries tèxtils desapa-

regudes als anys setanta del segle passat. 

Molins de Rei és un cruïlla estratègica en la 

xarxa de comunicacions des de l’any 1855 

disposa de Ferrocarril. Té una forta vitalitat  

comercialment, ja des del 1851 se li atorga la 

potestat per celebrar cada un any  la Fira de 

la Candelera. 

Molins de Rei sempre ha estat un mu-

nicipi on el comerç ha tingut una gran pre-

sència,  el Mercat municipal situat al vell mig 

del casc antic segueix sent un punt d’interès 

arquitectònic, social i comercial.

Empreses d’economia circular
A l’actualitat, la via té dos polígons industrials, 

Riera del Molí i El Pla que comparteix amb 

Sant Feliu. En el polígon Riera del Molí hi ha 

importants empreses de recuperació de ma-

terials (amb llenguatge actual “d’economia 

circular”) com Ferromolins i Viuda de Lauro 

Clariana. En el polígon El Pla hi ha empreses 

com Joan Bonastre, S.A. de llarga ex-

periència i tradició familiar creada l’any 1958., 

dedicada al mecanitzat i al decolletatge de 

precisió i qualitat per a tots els sectors indus-

trials i mèdic.

L’espai comprès entre la plaça de la Creu 

i la plaça de la Vila, entre els carrers Major i 

Rafael Casanovas, amb forma d’ametlla, al-

berga indrets de gran interès com les restes 

de l’antic Palau de Requesens, on hi ha el 

projecte de generar-hi un espai museogràfic 

vinculat al Renaixement. També en aquesta 

ametlla hi ha ubicada l’escola de Música Julià 

Canals que fou el primer regidor de Cultura 

de l’actual etapa democràtica i creador de la 

música que acompanya la celebració de Car-

nestoltes i els balls al voltant del Camell  

A la “Veva” el que li agrada més del seu 

poble és “la bona gent que de manera esfor-

çada hi viu i/o hi treballa. La bona gent que 

de manera altruista té cura de les entitats i 

de les associacions”. Afegeix que és “el con-

junt de persones esforçades  que fan possi-

ble la convivència, la millora i la cooperació”. 

Ho diu perquè “sempre relatem les obres i 

els afanys i ens oblidem dels qui en són pro-

tagonistes: les persones nascudes a la Vila o 

vingudes d’arreu són les que fan vila, fan po-

ble, el sustenten i el construeixen”. 

Recomanacions a Molins...
L’amBAIXadora recomana comprar a Mo-

lins de Rei xocolata al XocoPunt,  carns a Cal 

Manyet, Peix a l’Esperança del Peix, llibres 

a Cal Barba, fruita a la parada dels de l’Or-

dal, pa a Pà Negre, i de tot a moltes de les  

botigues que composen una bona i varia-

da oferta comercial. I sobre els restaurants 

i bars de tapes que acostuma a freqüentar, 

creu que hi ha excel·lents establiments, al-

gun d’ells consta a la publicació de l’AGTBL, 

els 50 millors restaurants de l’Hospitalet i el 

Baix Llobregat, com l’Àpat. Reconeix la difi-

cultat d’indicar-ne algun de concret i és per 

això que recomana: “deixeu-vos perdre per 

Molins de Rei (EntrePlats, Nimbin, La Bernar-

da, Calasanz, Samaranch Park, l’Àpat, Traska 

Truska). També a la Traska Truska  es pot es-

coltar un cop al mes interessants concerts de 

jazz organitzats per Daltabaix

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: Foment Cultural i 
Artístic; Cal Tarragó, casa 
modernista recentment 
restaurada; biblioteca El Molí, 
antiga fàbrica Ferrer y Mora; 
i Teatre de La Peni Molins de 
Rei, entitat centenària

Enguany s’han 
promogut activitats 
per rememorar el 
context històric de la 
construcció del pont de 
Carles III (1763-1767) i el 
50 aniversari de la seva 
destrucció al desembre 
de 1971 amb una forta 
riuada
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A l’àmbit comarcal, Genoveva Català se-

gueix “amb devoció” la guia de l’AGTBLL, i 

quan pot, no es perd algun àpat al Cèntric 

del Prat de Llobregat i alguns restaurants de 

Gavà o Castelldefels, doncs l’entorn marítim 

per ella té un gran  atractiu. Encara que fa 

anys que no surt a la nit, recomana a Molins 

de Rei un local  molt premiat i especialitzat 

en Gin-Tònic: “El Palau nou”

...i a la comarca
Sobre les recomanacions a fer aquest estiu 

a la comarca, diu que el millor és descobrir 

des de Montserrat fins el mar el ric patrimoni 

natural i cultural, com per exemple les Coves 

Baix Llobregat (Cecbll” va organitzar una vi-

sita als espais naturals del Delta del Llobre-

gat. Recorda que, curiosament, hi havia més 

persones de fora de la comarca que de la 

comarca. La visita era per observar “in situ” 

allò que podria suposar l’ampliació de l’aero-

port en aquests espais naturals. Explica que 

totes les persones que ens acompanyaren 

coincidiren en la mateixa opinió: “mai hau-

rien pensat trobar uns espais com aquells al 

Baix Llobregat”. Creu que l’opinió es prou re-

presentativa. I finalitza amb un clam: “Som 

indústria, som infraestructures, som serveis, 

som agricultura, som territori, som natura, 

som cultura. n

D’esquerra a dreta: edifici 
de la Federació Obrera de 
Molins de Rei; L’apat es 
troba al centre de Molins de 
Rei; Palau Nou; i Restaurant 
Nimbin

de Salnitre de Collbató i el Museu de la Colò-

nia Sedó o els espais naturals del Delta i sent 

l’estiu tota la zona costanera de la comarca, o 

el ric patrimoni del modernisme a localitats 

com Sant Joan Despí o a la Colònia Güell de 

Santa Coloma de Cervelló. És molt aconse-

llable consultar la web del consorci de Turis-

me https://www.turismebaixllobregat.

com/ca

Per la Genoveva Cataà, el millor que té el 

Baix Llobregat és la seva personalitat i la seva 

capacitat d’interacció amb una capital com 

Barcelona, així com  la  situació estratègica 

a l’eix mediterrani. El Baix Llobregat acull i 

dota Catalunya de serveis estratègics (des-

saladora, depuradora, port, aeroport,....) Una 

comarca de gent treballadora i compromesa 

amb la cohesió social.

Descobrir el tresor del Delta
Recorda que a l’octubre de l’any passat, aca-

bada una de les darreres fases dures de la 

pandèmia,  el Centre d’Estudis Comarcal del 

http : //www. joanbonastre .com/

qui-som/?lang=ca

https://www.viudaclariana.com/plan-

ta/molins_de_rei

https://www.ferromolins.com/

https://www.xocopunt.com/ca/index.

php?controller=404

https://www.facebook.com/prof ile.

php?id=100063643086510

https://www.lesperancadelpeix.com/

https://www.facebook.com/panegre-

obradorartesa/

https://www.llibreriabarba.cat/

https://www.instagram.com/fruite-

selsdordal_ /

https://www.restaurantlapat.cat/

https://www.tripadvisor.es/Restau-

rant_Review-g858491-d3161983-Re-

views-Traska_Truska-Molins_de_Rei_

Catalonia.html

http://palaunougintonicbar.com/

https://daltabaix.cat/

http://demasortim.com/?act=567

Destaca l’empremta 
patrimonial 
que ha deixat 
l’associacionisme, 
amb entitats com la 
Joventut Catòlica i 
el Foment Cultural 
i Artístic amb uns 
equipaments culturals 
encara avui prou 
potents i vigents


