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Presentació projecte “Xarxes” a Molins de Rei 

El passat dilluns 20/01 es va fer la presentació del projecte “Xarxes” a l’Arxiu Municipal de 

Molins de Rei. “Xarxes” busca voluntaris i voluntàries per la recuperació de la història 

local i comarcal. Molins de Rei és un dels 12 municipis que integren el projecte. 

“Xarxes” va començar l’any 2017, i Molins es va adherir el febrer de 2018. Des del 

començament, uns quants usuaris es van apuntar de forma voluntària i gratuïta. Aquests 

voluntaris i voluntàries van començar a transcriure padrons del nostre municipi. 

Pel que fa a Molins de Rei estem parlant de 14 volums, dels anys: 1852, 1871, 1872, 1899, 

1905, 1911, 1915, 1920, 1924, 1925, 1930, 1940, 1950, 1955. Transcrits totalment els 

padrons de l’any 1871, 1899, i 1924. Pel que fa als anys 1852 i 1911 s’ha transcrit al voltant 

del 85%. La resta de padrons no s’han transcrit, i per aquest motiu es busquen voluntaris. 

Un cop transcrits només seran accessibles fins a l’any 1920. El projecte estarà obert a 

tothom en un futur. I es podrà consultar a l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu. 

Aquest projecte, a través de les noves tecnologies, transcriu els documents amb l’ajuda 

dels voluntaris, prèvia digitalització, obrint camí a un ventall de possibilitats en la recerca. 

D’aquesta manera un cop entrada tota la informació millorarà la difusió i suposarà una via 

d’accés a la documentació rapida i eficient, i noves vies d’estudi. 

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz. La regidora de 

Cultura, Ainoa García. La investigadora, Dra. Joana Maria Pujadas-Mora. El tècnic del 

Centre d’Estudis Demogràfics, Sr. Miquel Valls. I dues voluntàries del projecte “Xarxes” a 

Molins de Rei, la Sra. Mercè Sandiumenge i la Sra. Marga Ruíz. 

Les dues veteranes voluntàries van rebre de mans de l’alcalde un reconeixement per tota 

la feina feta al projecte “Xarxes” a Molins de Rei. D’altra banda, l’alcalde, Xavi Paz, va fer 

una crida i va animar al fet que més molinencs i molinenques es facin voluntaris i voluntàries 

i participin en el projecte. 

Informació relacionada: 
 
Dades Molins de Rei al web del projecte “Xarxes”.  
http://158.109.8.76/xarxes/?c=poblacio&p=6  
Home Web projecte “Xarxes”. 
http://dag.cvc.uab.es/xarxes/  
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