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Retirat de la vida política, Joaquim Molins és una figura amb contactes al món empresarial
MANÉ ESPINOSA / ARXIU

MARICEL CHAVARRÍA
IGNACIO OROVIO
Barcelona

El polític i empresari català
Joaquim Molins, exconseller de
Jordi Pujol, serà nomenat presi-
dent del patronat del Gran Tea-
tre del Liceu. El càrrec era tradi-
cionalment ocupat pel mateix
president de la Generalitat fins
que el juliol es van modificar els
estatuts per a que aquest passés a
ocupar una presidència d’honor i
es procedís a designar un presi-
dent del patronat, que al seu torn
ho seria de la comissió executiva.
Amb aquest nomenament que-

da tancat un dels capítols clau
per al conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, que vol enco-
ratjar les principals institucions
culturals perquè augmentin el fi-
nançament privat. Per això, el
conseller considerava necessària
una presidència lliurada a la seva
tasca pel que fa al patronat del Li-
ceu, entitat que de moment no-
més registra un 17% d’ingressos
procedents del mecenatge.
Ben connectat dins l’empresa-

riat català i el de la resta de l’Es-
tat –va ocupar escó el 1979 al
Congrés dels Diputats per la coa-
lició Centristes de Catalunya-
UCD, i més tard, en substitució
de Miquel Roca, va ser portaveu
de CiU en el Congrés–, Joaquim
Molins estaria considerat com

una figura adequada per ocupar
el lloc de president del patronat
liceista, en la línia de Miquel
Roca al capdavant del patronat
del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, és a dir, una personalitat
de la societat civil catalana amb
bons contactes al món empre-
sarial i capacitat de crear com-

plicitats per al projecte de Liceu.
Nascut a Barcelona, el 1945, al

si d’una família burgesa, fundado-
ra el 1928 de Cementos Molins,
el qui serà responsable del patro-
nat de la Fundació del Gran Tea-
tre es va llicenciar com a engi-
nyer industrial i va cursar unmàs-
ter enEconomia i Direcció d’Em-

preses per l’Iese. El 1976 va ser
un dels fundadors del Centre Ca-
talà, el partit centrista i catalanis-
ta amb el qual es va presentar sen-
se sort a les eleccions generals.
Després del seu ja esmentat pas
per Madrid a la coalició Centris-
tes de Catalunya-UCD, el 1981 va
ingressar a Convergència Demo-

cràtica de Catalunya, amb la qual
va ser elegit de nou diputat el
1982 i dos anys més tard, ho era
també com a diputat per CiU en
el Parlament català. Jordi Pujol
el va nomenar el 1986 conseller
de Comerç i Turisme i de 1988 a
1993, de Política Territorial i
Obres Públiques. El 1999 va pro-
var sort com a candidat a l’alcal-

dia de Barcelona, que va guanyar
el socialista Joan Clos, motiu pel
qual el 2001 va dimitir com a cap
del grup municipal de CiU i es va
retirar de la vida política. Ja jubi-
lat, Joaquim Molins va ser esco-
llit l’any passat per l’alcalde de
Barcelona, XavierTrias, nou con-
seller delegat de BarcelonaRegio-
nal, l’agència metropolitana de
desenvolupament urbanístic i
d’infraestructures.
Li correspon al president de la

Generalitat, Artur Mas, prèvia
consulta amb el patronat, nome-
nar Molins, cosa que succeirà en
la reunió que l’òrgan preveu cele-
brar dimarts vinent.c
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amb plaça de Catalunya
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amb Passatge Concepció
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amb Diagonal
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Passeig de Gràcia amb Diagonal
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Entre les 10h i les 20h hi haurà repartits per tot el Passeig
de Gràcia 10 pianos de cua, que estaran a la disposició
de tothom qui els vulgui tocar, amb actuacions musicals
puntuals protagonitzades per intèrprets locals.
* En cas de pluja l’activitat tindria lloc dissabte següent 16 de març.
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