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El pregoner de Fires prescriu
cultura contra l’adversitat
Metalquimia dona el tret de sortida a deu dies de festa sense restriccions
La Fira de Mostres se centra en els reptes de la transició energètica

Josep Lagares, en un moment del pregó d’ahir a la plaça del Vi, al costat de l’alcaldessa Marta Madrenas ■ MANEL LLADÓ

Mor el pianista i cantant Jerry Lee Lewis
CULTURA I ESPECTACLES. Plana 30

CANVI D’HORA

.

Aquesta matinada, quan el
rellotge marqui les tres, caldrà
endarrerir l’hora ﬁns a les dues
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GIRONA FIRES DE SANT NARCÍS

La Fundació Metalquimia recepta
cultura en l’inici de Sant Narcís
CLAM El vicepresident executiu de l’empresa, Josep Lagares, insta Girona a defugir el pànic i la paràlisi per combatre la
inflació i el desproveïment FI Músics de la Simfònica de Cobla i Corda toquen des dels balcons de la plaça al final del pregó
Jordi Ferrer
GIRONA

Sense l’impacte tan sever
del coronavirus, però amb
una guerra a sobre –Rússia va envair Ucraïna al febrer–, el pregó institucional a la plaça del Vi va donar ahir el tret de sortida a
les Fires de Sant Narcís
amb un empresari i un activista de pregoner. En
nom de la Fundació Metalquimia, Josep Lagares va
receptar ahir cultura des
del balcó de l’ajuntament.
“Estem convençuts que
mimar [vetllar per] la cultura és prioritari, perquè
enmig de pandèmies,
guerres i tribulacions ens
cal, més que mai, asserenar les ànimes i acostar els
nostres cors...”
La ciutat de Girona viu,
des d’ahir, deu dies de festa major, gairebé amb normalitat. Lagares va agrair
de tot “cor” que l’alcaldessa, Marta Madrenas
(Junts), que viu les últimes Fires amb la vara d’alcaldia, l’“honorés” nomenant-lo pregoner. Lagares
és el president executiu de
l’empresa Metalquimia, líder mundial en maquinària i tecnologia de productes carnis i proteïna alternativa. Metalquimia es va
instal·lar a Fontajau el
1972, un any després
d’haver nascut a Besalú
(Garrotxa). El pregoner és
alhora el vicepresident de
la Fundació Metalquimia.
“La consolidació”
L’empresari va repassar la
col·laboració que havia
tingut amb els alcaldes gironins des que van començar a col·laborar amb
l’Ajuntament. Va fer esment a Anna Pagans, a
Carles Puigdemont, i va

Violinistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, un dels projectes impulsats per la Fundació Metalquimia, ahir al final del pregó ■ MANEL LLADÓ

La frase

—————————————————————————————————

“En 50 anys les Fires,
igual que la nostra
organització, han
passat de la tradició
a la disrupció”
Fragment del pregó de
Fires de Josep Lagares

dir que la col·laboració
s’havia consolidat “amb
tu, Marta” [al costat seu, al
balcó].
Lagares va explicar que
per combatre la inflació i
els desproveïment de materials s’ha de ser actiu,
“fer que les coses passin”, i
defugir “el pànic i la paràlisi”. Va parlar d’“un compte enrere global”, i va dir
que en els propers vint
anys la creativitat i la inno-

vació seran bàsiques i que
s’han de democratitzar.
La Fundació Metalquimia
va encunyar fa anys el “paraulot” creativació, que
neix de la creativitat i la innovació. Potser per això
han pogut impulsar la
Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines.
Justament músics de la
Simfònica de Cobla i Corda, dirigits per Francesc
Cassú, van sorprendre els
assistents a la plaça al final
del pregó. Repartits per
balcons a banda i banda,
van interpretar algunes
notes de la sardana Girona, m’enamora i de la popular Alegria, és festa major. Va ser el moment àlgid
de la nit.
Lagares és secretari de

la Congregació de la Mare
de Déu dels Dolors de Besalú. Durant el discurs, havia tingut un record per
l’exbisbe de Girona Francesc Pardo, que va morir a
l’abril. El va qualificar
d’“estimat gironí d’adopció”. Lagares va assenyalar: “El bisbe Francesc,
pastor i model a seguir per
la seva humilitat, proximitat i caritat, que de ben segur ara ja és amb el Príncep de la Pau.”
L’empresari també va
deixar caure que li agradaria que “ben aviat es pugui
ocupar la seva vacant”.
Avui al matí (a les 11) a la
basílica de Sant Feliu, l’administrador diocesà, Mn.
Lluís Suñer, presidirà la
missa solemne en honor al
patró de la ciutat i del Bisbat de Girona. ■

Les “llavors” a la botiga La Felicitat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Potser perquè entre el públic
de la plaça del Vi hi havia
molta mainada, Josep Lagares va incloure una faula per
explicar què és la Fundació
Metalquimia i què fa, fins i tot
des de molt abans que es
constituís formalment, el
2015. A La botiga de les llavors, un jove d’una ciutat desconeguda –va narrar el besaluenc des del balcó de l’ajuntament– entra en una botiga
de llavors que es diu La Felicitat. El personal darrere el taulell eren àngels. I un va atendre el jove i li va dir que allà hi
venien de tot.
Resulta que el client no va
quedar curt i va començar a
demanar la fi de la fam, de les
guerres i “un paquet ben gros

de comprensió entre les famílies”. Al final, li van haver de
deixar les coses clares, a La
Felicitat. “Perdoni, senyor,
crec que no m’he explicat bé
o vostè no ho ha entès. Aquí
no venem fruites, aquí venem
les llavors...”
D’aquesta manera, Lagares va voler mostrar com
treballa la fundació familiar.
Va exposar que “a través de
l’impuls de la cultura, l’educació i la creativació, volem
posar la nostra llavor per
transformar cors i mentalitats que ens portin a crear
un futur una miqueta millor...
En definitiva, són petites accions (llavors) que aspiren a
grans transformacions”, va
assenyalar.
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Cremes, purins i
pets de vaca
Joan Puntí

Entre el 15 d’octubre i el 15 de març els pagesos sabien
cada any que podien fer cremes vegetals. Aquest, però, van rebre l’avís que a partir d’ara no ho podrien fer
més perquè la llei estatal de residus i sòls contaminants no ho permetia. Es veu que la crema de la poda
al mig d’un camp a finals de desembre contamina
molt, però es veu que la màquina de gasolina que tri-

tura branques o l’estella i els pèl·lets quan cremen no
contaminen pas gens. Res, urbanites de despatx, si no
teniu a qui fotre la culpa d’alguna cosa, sempre teniu
els pagesos: que si els purins dels porcs puden i enverinen l’aigua, que si les cremes provoquen incendis o
que els pets de vaques fan malbé les capes d’ozó. Algú
dia els acabareu la paciència.

Les places dels gegants

POPULAR · Una cercavila des de quatre llocs desemboca amb un ball a la plaça del Vi, abans del pregó REBEL · L’entitat
Rebel·lió o Extinció contraposa la ciutat que rep milers de visitants amb la crisi climàtica per donar inici a les Fires Populars
J. Ferrer
GIRONA

E

ls actes populars també
formen part des del dia
número 1 de Sant Narcís. Ahir, la Fal·lera Gironina, que celebra el 25è aniversari, va exhibir-se amb una cercavila de gegants i capgrossos
des de quatre llocs diferents i
que va desembocar amb un ball
a la plaça del Vi, abans del pregó.
Les figures com l’Àliga van ballar després.
Poc després del pregó oficial,
va començar l’altre pregó, el de
les Fires Populars. Al davant de
l’Ateneu 24 de Juny, l’entitat Rebel·lió o Extinció va alertar de la
crisi climàtica. En una paròdia
amb una suposada alcaldessa de
Girona i veus pregravades, el
col·lectiu va contraposar la ciutat
que rep milers de visitants amb
l’emergència climàtica i la necessitat de fer un canvi de rumb.
“Lluita avui, salva el demà” era el
lema d’una pancarta.
La festa s’ha allargat fins a la
matinada a les barraques de la
Copa amb Adala i Lágrimas de
Sangre, entre d’altres. Avui hi ha
més actes populars, com ara la
Penjada de Mosques a Sant Narcís (a les 11 h) i sardanes amb La
Principal de la Bisbal a la plaça
del Vi (a les 17 h). ■
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El gegant Gerió, en el pregó a la plaça del Vi. A la dreta, capgrossos en la cercavila de la tarda i un instant del pregó de les Fires Populars ■ M. LLADÓ / CEDIDA

