
Com es presenta Sant Jordi? 
 
Cada vegada hi ha més gent a la Fira del Llibre en Català i la plaça de la Creu ha quedat 
justa. Per aquest motiu, el passat mes de març, l’Ajuntament va convocar les tres 
llibreries de la vila, juntament amb els tècnics municipals, per decidir si aquest any es 
feia un canvi de lloc per a la Fira i se’ns va oferir la plaça del Pati del Palau. L’alcalde, al 
seu torn, va insistir perquè ens poséssim d’acord i que si no ho aconseguíem, seria 
l’Ajuntament qui en prendria la decisió. Finalment, i més o menys d’acord, es va decidir 
que es provaria el canvi.  
El Sr. Vilaprinyó (president del Bot-Mol i membre de la Llibreria Arola) ho va acceptar 
amb recança, ja que, com l’any anterior quan també es va proposar una altra ubicació 
per a la Fira, no volia el canvi, però va dir que també hi aniria. Al cap d’uns dies ens 
assabentem que ha demanat de muntar una parada a la plaça de la Creu i al seu 
voltant (en nom del Bot-Mol), després d’animar els botiguers, s’hi comencen a afegir 
més parades. Després que parléssim amb l’alcalde d’aquesta sol·licitud, ens diu que no 
l’hi pot denegar. 
Havíem quedat que canviàvem de lloc per provar com anava. Si posem una fira a la 
plaça de la Creu, es podrà fer una valoració d’aquest canvi? Però a més, tenim més 
preguntes: si es fa una aposta per un altre lloc, l’Ajuntament no ha de vetllar perquè 
funcioni? I encara més: la proposta del canvi ens la fa el mateix alcalde, però ¿ell no 
pot fer que es munti aquesta “nova” fira al voltant de la plaça del Pati del Palau, on hi 
haurà tothom? Com pot ser que l’alcalde posi traves a la feina que fan els seus tècnics? 
No es pot deixar la plaça de la Creu buida perquè la gent ubiqui bé el canvi de lloc i així 
es pugui valorar bé si el canvi ha estat encertat? 
Pensem que, amb tot això, ens trobem en una situació que no voldríem i creiem que 
aquesta “doble fira” provocarà malentesos en la gent de Molins de Rei. La nostra idea 
és que tothom que vulgui posar una parada relacionada amb Sant Jordi hauria d’estar 
a la plaça del Pati del Palau, que és el lloc on l’Ajuntament, juntament amb el Servei de 
Català, han decidit que s’ha de fer la Fira del Llibre en Català. 
Nosaltres volem col·laborar per fer una Fira millor per a tothom, però sembla que ni el 
Sr. Vilaprinyó vetlla per tots els botiguers, ni el Sr. Alcalde és l’alcalde de tots. No 
podem evitar de sentir-nos decebuts per com s’ha portat tota aquesta qüestió. 
 


