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L’autor de Vallromanes publica el seu primer llibre en paper

Víctor Pàmies publica en un 
llibre dites i refranys sobre l’ull

Víctor Pàmies, a la dreta i la costat de la regidora de Cultura, Mariluz Muñoz i Joan Sala, de Verkami, en la presentació

Vallromanes

El 9 NOU

Després de molts anys de 
feina i de compartir contin-
guts sobre paremiologia a 
la xarxa, Víctor Pàmies, de 
Vallromanes, ha publicat el 
seu primer llibre, Amb cara 
i ulls. Diccionari de dites i 
refranys sobre l’ull. L’obra és 
un recull de més de 700 parè-
mies catalanes sobre l’ull, 
amb la seva explicació, sinò-
nims, equivalents idiomàtics 
(més de 400 en castellà), i 
notes d’ús i altres informaci-
ons detallades.

El llibre és una autopubli-
cació de l’autor que ha pogut 
finançar a través de Verkami.
com, un portal de crowdfun-
ding (micromecenatge) que 
permet finançar projectes 
innovadors i creatius de caire 
cultural que d’altra manera 
tindrien dificultats per tro-
bar finançament. La filosofia 
és trobar molts mecenes que 
aportin unes petites quanti-
tats a canvi de recompenses 
selectes, en lloc de buscar un 
únic i gran patrocinador.

La campanya de recollida 
de fons es va fer a Verkami 
entre el 10 de gener i mitjan 
mes de febrer. En poc més 
d’un mes s’ha pogut elabo-
rar l’original, portar-lo a 
impremta i repartir-lo entre 
els 200 mecenes que van 
donar-li suport. Pàmies con-

sidera que aquest sistema 
obre una alternativa al mer-
cat editorial perquè permet 
que l’autor del llibre controli 
i decideixi tots els processos 
productius del llibre (manus-
crit, maquetació, difusió, 
impressió i distribució) i 
continua mantenint els drets 
d’autoria de l’obra. 

El exemplars sobrants es 
distribuiran de moment a 
través del bloc i de les pre-
sentacions i conferències que 
l’autor fa arreu del territori.

Els Dofins presenten el seu 
últim espectacle

la Garriga

L’Associació de Discapacitats Psí-
quics i Físics Els Dofins, de la Garri-
ga, va estrenar divendres el seu últim 
muntatge, Volar més enllà, dirigit per 
Joan Monells. En aquest cas, el grup 

garriguenc ha portat a escena una 
obra que partia del conte L’infant que 
volava enllà, i que es va muntar a par-
tir d’improvisacions. Aquesta ha estat 
la primera vegada que Els Dofins han 
tingut el suport actoral del grup Nats 
Teatre. I un cop més, un membre dels 
Dofins va fer d’ajudant tècnic i no 
d’actor.
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El CESC entrega 
els premis del 
concurs fotogràfic 
de Sant Jordi

Sant Celoni

laia Coll

La sala Can Ramis de Sant 
Celoni es va omplir diven-
dres al vespre per presenciar 
el lliurament de premis del 
XVIè Concurs Fotogràfic 
de Sant Jordi, que organitza 
el Centre Excursionista de 
Sant Celoni. En el concurs 
s’hi van presentar un total 
de 150 fotografies de 34 
participants. Antonio Sáez 
va guanyar en la catego-
ria de natura i muntanya 
amb La grulla, mentre que 
Susana Cobos va guanyar 
en macrofotografia amb 
Pezizas al rieron. D’altra 
banda, Quico Fernández es 
va emportar el primer premi 
en les categories de gent 
del CESC i el social, amb les 
fotografies Darrera l’espiell 
i Ondulacions, respectiva-
ment. La caixa Unnim va ser 
l’encarregada d’atorgar els 
segons premis i Fotoprix, els 
tercers.

 Els organitzadors del 
certamen consideren que 
després de 16 anys ja estan 
“consolidats i entren a for-
mar part de les festes de 
Sant Jordi del municipi”, 
segons va comentar Este-
ve Monrabà, president de 
l’entitat. L’alcalde Francesc 
Deulofeu va assegurar que 
“activitats com aquesta fan 
que la sala de Can Ramis 
estigui plena i hi hagi art i 
il·lusió”. 

Més de 15 anys 
recopilant refranys
Vallromanes

El 9 NOU

Des del 1995, quan Víctor 
Pàmies estava a punt d’aca-
bar els estudis de lingüista, 
va començar una tasca de 
recopilació de refranys, ja 
sigui de fonts orals o escri-
tes, i va començar la creació 

d’una biblioteca paremiolò-
gica de suport. Actualment, 
aquesta base de dades de 
parèmies arriba gairebé als 
300.000 registres i la bibli-
oteca té més de 300 exem-
plars especialitzats. Pel fet 
de ser a Internet, la base es 
pot anar actualitzant cons-
tantment.

Un total de 129 persones,        
a la Canovelles-Montserrat

Canovelles

La Marxa Canovelles-Montserrat, 
que va sortir divendres a la tarda des 
de la parròquia de Sant Fèlix, va aple-
gar un total de 129 participants. Tots 
ells, excepte dues persones que van 

necessitar assistència, van arribar a 
Montserrat sense problemes després 
de 16 hores de caminada. Toni Calde-
rón, de la Comissió Sant Antoni Abat 
de Canovelles, va explicar que va ser 
una nit plena d’emocions. A l’arri-
bada a Montserrat, a les 11 del matí, 
van fer una ofrena a la Mare de Déu 
de Montserrat.
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