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Visita de la consellera Artadi a Molins de Rei 

 
La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa 

Artadi, es va acostar a Molins de Rei per visitar la fàbrica de motos 

elèctriques Scutum, la nova plaça de l’U d’Octubre i l’exposició “El procés 

a punta de BIC” ubicada a la sala inferior del Museu Municipal. L’alcalde va 

anunciar que demanaran fons europeus per afrontar la reforma del Palau 

dels Requesens. 

La visita va tenir lloc aquest dijous i va arrencar al polígon industrial El Pla. Allà 

va visitar Scutum, l’empresa de motos elèctriques que es va traslladar a Molins 

de Rei ara fa un any i mig i que està en plena expansió. Artadi es va interessar 

pels nous models que està dissenyant la marca, així com pels nous mercats que 

està obrint al nord d’Europa i que comportarà una imminent ampliació de la 

planta. Actualment Scutum dóna feina a una quarantena de professionals, entre 

enginyers, tècnics i comercials.  

Posteriorment, Elsa Artadi va voler acostar-se a la plaça de l’U d’Octubre.  

Precisament en aquest punt va aprofitar per assegurar que “l’1 d’Octubre del 

2017 ha canviat i canviarà per sempre més la història de Catalunya”, i va 

recordar que “qui ho va fer possible està a la presó i a l’exili i per això el seu 

resultat és irrenunciable”. Després, la consellera va visitar l’exposició El 

procés a punta de BIC ubicada al Museu Municipal. Allà va poder parlar amb 

l’artista Jordi Madrià, que ha realitzat retrats amb bolígraf sobre els presos 

polítics i exiliats.     

Durant la visita, l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, va aprofitar per 

explicar  a la consellera el projecte de reforma del Palau dels Requesens que, 

segons va anunciar, serà presentat a la convocatòria dels fons europeus de 

finançament, FEDER.  

 


