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Entre tots 

Els amics i veïns del carrer 
Sant Pere recorden el molí vell 
Una petita escultura fixarà aquest record col·lectiu al paisatge urbà 

Un acte simbòlic va re
memorar, el 10 de maig 
passat, el Molí Vell de 
Sant Boi, que ocupa la 
part del darrere del 
topònim del barri de 
Vinyets. L'alcaldessa 
va inaugurar les obres 
de col·locació d'una 
petita peça escultòrica 
que reproduirà de ma
nera simbòlica aquest 
element històric a la 
cruïlla Sant Bosco-
Bonaventura Galopa. 
L'activitat va servir 
alhora com un nou 
capítol de la trobada 
que cada any 
organitzen els Antics 
Amics i Veïns del carrer 
Sant Pere. 

Una veïna de la zona col·loca una de les peces 
recuperades de les comportes del vell molí 

• E s assistents es van trobar a 
la plaça de l'Ajuntament, d'on va 
sortir una cercavila en direcció al 
carrer l'Alou, la plaça de l'Església 
(on es va fer una fotografia de grup 
commemorativa) i el carrer Sant 
Pere, fins arribar al lloc on hi haurà 
la peça escultòrica. Aquesta, una 
mena de joc interactiu amb una 
sínia, reproduirà simbòlicament el 
molí i el canal que el feia moure. 

Dades històriques 
L'alcaldessa, Montserrat Gibert, i 
el portaveu del col·lectiu del carrer 
Sant Pere, Lluís Ortega, van col.lo-

car-hi una peça recu
perada de les com
portes de l'antic ca
nal. Així mateix, veïns 
i veïnes de la zona van 
posar les primeres 
pedres d'un mur de 
llicorella on hi figura
ran les dades més 
significatives de la 
història del vell molí, 
que es va construir 
pels volts de 1885 i 
que tenia com a 
funció bàsica la regu
lar el cabal del Canal 
de la Dreta. 

La colla de Sant Boi presenta la 
gegantona Laietà a la Festa Major 

arribar a la resta de colles de la ciutat una car
ta on els explicava que hi hauria una sorpresa. 
I fins que no va començar la trobada no van 
saber de què es tractava. La Laietà fa 2 metres 
d'alçada i té una estructura lleugera perquè 
està feta perquè la ballin infants d'entre 8 i 10 
anys. Toni Mujal, que ja ha confeccionat altres 
gegants santboians. ha estat l'encarregat de 
fer la nova gegantona. 

Quatre gegants 
La geganta és la quarta «filla» de la colla 
santboiana, els altres són el Baldiri, la Ramona 
i el Ramonet, el gegantó del rugbi. Laietà porta 
un vestit morat i un sobrevestit de color cru, a 
més d'un barret de palla fet a mà. El seu símbol 
és un molinet de vent que porta a la mà i que 
es mou quan balla. La colla ha escollit el nom 
de Laietà perquè a Sant Boi, fa molts anys, era 
un nom tradicional entre les iaies de la ciutat. 

L a i e t à és la nova geganta de la colla de 
Geganters i Grallers de Sant Boi. La gegantona 
es va presentar en públic a la XIV Trobada de 
Gegants, organitzada tradicionalment per la 
Colla Gegantera de Sant Boi, que se celebra 
cada any durant la Festa Major. La colla va fer 
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Trobada sobre discapacitats a 
Alemanya 
La institució Balmes va participar, l ' l i de 
maig, en una Trobada sobre persones 
discapacitades celebrada a la ciutat 
alemanya d'Espeyer. La Institució Balmes 
ha estat escollida per participar-hi perquè 
des de fa anys col·labora al projecte 
europeu COMENIUS, que treballa per 
donar a conèixer les institucions de 
discapacitats d'Europa. 
Durant la trobada, a la qual van estar 
convidades persones amb discapacitats 
i sense, totes les escoles de la regió de 
Pfalz que tracten les discapacitats van 
organitzar estands de diferents països 
europeus. 

Premi Ginebra 2002 per a la 
Congregació del psiquiàtric 
La Congregació de les Germanes 
htospitalàries del Sagrat Cor de Jesús ha 
rebut el Premi Ginebra 2000 per als Drets 
Humans, guardó de prestigi internacional 
concedit per la fundació del mateix nom. 
El premi reconeix persones i organitza
cions que es distingeixen per promoure 
la igualtat, la humanitat o l'excel.lència en 
el tractament de les persones que patei
xen malalties mentals. Les Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor gestionen a 
Sant Boi el Complex Assistencial en Salut 
Mental Benito Menni. 

Conferència sobre el càncer 
Can Massallera va acollir, el 6 de maig 
de 2003, la conferència "Psicologia i 
càncer", organitzada per la junta local de 
l'Associació Espanyola contra el Càncer. 
El ponent va ser el doctor Antoni Font. 
professor de la UAB i director del 
Departament de Psicologia Oncològica 
de l'associació AEcC. 

Rentat de cotxes solidari 
L'Esplai Arrels organitza, per al dissabte 
21 de juny, el III Túnel de Rentat de Cotxes 
Solidari. L'objectiu és recaptar diners per 
a un projecte de solidaritat amb el Tercer 
Món, que serà escollit pels infants de 
l'esplai. El túnel estarà obert de les 10 a 
les 14 hores al pati dels Salesians. A les 
17 hores, hi haurà l'actuació d'un grup 
d'animació infantil i un bany d'escuma. 
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