
nyament dels gegants i dels grallers de Puig-reig,
Banda de l’Escola de Música de Berga, Banda de
l’Escola de Música de Puig-reig, Banda de Corne-
tes i Tambors de Casserres, cobla Pirineu i cobla
Ciutat de Berga. Durant la cercavila, davant el Ca-
fè Nou, joc de cintes. A la 1, a la plaça Nova, sar-
danes a càrrec de la cobla Principal de Berga. A 2/4
de 4 de la tarda, la Corrida. Trofeu 13è Memorial
Francesc Lladó. Curses de cavalleries amb perxe-
rons, cavalls, mules i rucs. Seguidament, tradicio-
nal joc de les cintes. A 2/4 de 7 de la tarda, a la sa-
la Siroko, magnífic ball a càrrec de Jordi Soler. Du-
rant tot el dia, a la sala de la Creu, tómbola benèfi-
ca a favor de la lluita contra el càncer. 

RAJADELL |

Sant Sebastià - Avui, a les 12 del migdia, a l’es-
glésia, missa i benedicció de la coca i els panets.
Seguidament, actuació dels bastoners de Rajadell,
els Morters i el tradicional ball de la coca. Per aca-
bar, repartiment del panet. A les 6 de la tarda, a la
Sala, ball amb el grup Duetto. Gratuït.

SANTPEDOR |

Festes de Sant Antoni - Avui. A les 9 del matí,
esmorzar popular a Cal Llovet. A les 12 del migdia,
cercavila de cavalls i carros acompanyats pels gra-
llers de Santpedor i els alumnes de l’escola de mú-
sica. En acabar la missa de 12, hi haurà la solemne
benedicció d’animals. Durant el matí, a la plaça es
podran comprar els tortells de Sant Antoni. A les 6
de la tarda, ball a la sala Cal Llovet amb Trevian, en
benefici de la festa. Hi haurà coca i mistela.

SÚRIA |

Festes de Sant Sebastià - Avui, a les 12 del
migdia, a l’església del Roser, acte d’homenatge al
científic i intel·lectual surienc Salvador Re-guant i
Serra. Hi intervindran l’alcalde de Súria, Antoni Ju-
lián; la regidora de Cultura, Encarna Mata, i el ca-
tedràtic de la Facultat de Geologia i exvicerector
de la Universitat de Barcelona, David Serrat. L’acte
es tancarà amb la coral Sòrissons. A continuació,
inauguració de l’exposició «Salvador Reguant, 80
anys de mestratge», a Cal Balaguer del Porxo. A les
6 de la tarda, a l’església del Roser, concert de la
Jove Orquestra de la Catalunya Central, Gerard
Claret (violí) i Lluís Claret (violoncel).

Nadal |

L’AMETLLA DE MEROLA |

Els Pastorets de l’Ametlla de Merola –
Avui i el 25 de gener. A 2/4 de 5 de la tarda. Re-
presentació de «La Flor de Nadal», de Francesc
d’Assís Picas, amb música de Josep Conangla i di-
recció musical i arranjaments de Carles Cases.
Preu: 12 euros; anticipada, 10 euros. Informació i
venda anticipada de localitats al 686 278 836 o
www.ametllademerola.com. 

CALAF |

Els Pastorets de Calaf – Avui i el 25 de gener
i l’1 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda.

NAVARCLES |

Pessebre mòbil i animat de l’església parro-
quial–Obra d’Ignasi Ferrer i col·laboradors. Es po-
drà visitar dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 2
del migdia, fins al darrer diumenge de gener.
Per a visites concertades, al 93 831 00 58. 

OLESA |

Pastorets - Avui, a 2/4 de 7 del vespre al casal,
grup de teatre El Casal.

Sortides |

MOIÀ |

Ruta literària - Avui, sortida matinal: ruta literà-
ria per la vall de Marfà, pels paisatges de la no-
vel·la «L'ànima de la Vall», acompanyats per   Lluís
Cerarols, autor del llibre. Més informació a la bi-
blioteca: 93 830 06 74

Visites |

L’ESTANY |

Monestir de Santa Maria de l’Estany - Obert

de dimarts a diumenge, de les 10 del matí a les
2 del migdia.

MANRESA |

La Manresa Ignasiana – Cada diumenge fins
al març, a 2/4 de 12 del migdia. Itinerari guiat: an-
tic col·legi de Sant Ignasi, capella del Rapte, carrer
de Sobrerroca, capella de Sant Ignasi Malalt, pla-
ça Major, basílica de la Seu, Cova de Sant Ignasi.
Sortida de l’oficina de turisme, Via de Sant Ignasi,
40. Per a inscripcions i informació es pot trucar al
telèfon 93 878 40 90.
Basílica de Santa Maria de la Seu - Horari de
visita: de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 a 2/4
de 2 del migdia i de les 4 de la tarda a 3/4 de 8 del
vespre; dissabte, diumenge i festius, de 2/4 de
10 a 2 i de 5 a 8 del vespre. Preu: 1 euro. També es
pot visitar el Museu Històric de la Seu, diumen-
ge, de 12 a 2/4 de 2 del migdia (1 euro).

MOIÀ | 

Visites a les coves del Toll - Les visites es fan
els dissabtes, diumenges, els festius i per les
vacances escolars, de 2/4 d’11 del matí a les 2
del migdia. Dissabtes i diumenges, també de 3
a 2/4 de 7, durant tot l’any. 
Museu casa natal de Rafael Casanova - Obert
de dimarts a diumenge, de 10 a 2/4 de 2 del
migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre.

RAJADELL | 

Visites guiades - S’organitzen cada dissabte,
diumenge i festius, de 10 del matí a 1 del mig-
dia. Visites pel poble a càrrec de l’oficina de turis-
me. 

SOLSONA |

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona - Per a
consultes i reserva prèvia (opcional) es pot trucar
al número de telèfon 973 48 21 01 o adreçar-se a
l’adreça de correu museusolsona@bisbatsolso-
na.cat.

Exposicions |

ARTÉS |

Biblioteca - Fins al 31 de gener, «Artesania en
joies i pirogravat». En horari de biblioteca.

BERGA |

Pavelló de Suècia - «Paisatges del Berguedà»,
col·lecció del fotògraf Joan Ribera. Fins al 30 de
gener. Horari: de dilluns a divendres, de 9 del ma-
tí a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda.

CASSERRES |

Font del Balç - S’hi exposen obres de Berenguel.
Fins a final de gener. L’organitza: Punt Zero.

MANRESA |

Museu de la Tècnica - Exposicions permanents:
«La Sèquia i l’aigua» i «La cinteria». Obertes de di-
marts a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia.
Per a hores concertades, s’ha de trucar al número
de telèfon següent:  93 877 22 31.
Fundació Caixa Manresa – «Territoris fantàs-
tics de la literatura infantil i juvenil». Fins al 25 de
gener. Horari: feiners, de 6 a 9 del vespre; festius,
de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre.
Rua X d’Art - Exposicions «La construcció de la
forma», formada per pintures de Josep Madaula, i
«Complicitats», amb textos de Mercè Puigpelat i
fotografies de Jordi Serarols. Totes dues mostres
es podran veure fins al 24 de gener.
Cafè L’Aroma (c/ de Casanova, 6) - Exposició «Li-
ving & Login», de Xevi Victori. Tot el mes de gener.
De dilluns a dijous, de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 10
de la nit; divendres i dissabte, de 2/4 de 8 a les 10,
i diumenges i festius, de 2/4 de 10 a les 10 de la
nit. 
Casal de Joves La Kampana - «Sexisme i publi-
citat», exposició dels treballs participants en el
concurs «Sexisme i publicitat» que es podrà veure
durant el mes de gener.
Museu Comarcal  - «Quan plovien bombes. Els
bombardeigs franquistes sobre Manresa». Fins al
25 de gener. Horari: de dilluns a diumenge, de 10
a 2; divendres i dissabte, de 5 a 8 del vespre. Expo-
sició permanent: divendres, dissabtes, diumenges
i festius, de 10 del matí a 2 del migdia. Divendres i
dissabtes, també de 5 de la tarda a 8 del vespre.

Preu: 1,90 euros (els divendres, l’entrada és gratu-
ïta).
Centre cívic Selves i Carner - «Peus». Es podrà
visitar fins al dia 13 de febrer, de dilluns a diven-
dres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 9 del
vespre.
Espai 7- Del 23 de gener al 8 de febrer, exposi-
ció de les obres presentades al DAU, concurs bien-
nal de fotografia. L’organització va a càrrec de Foto
Art Manresa.

MONTSERRAT |

Museu - La col·lecció permanent obre cada dia de
l’any, de 10 a 3/4 de 6, de dilluns a divendres, i de
10 a 7, la resta dels dies. Exposició «Madola. Va-
sos sagrats», una mostra que recull una selecció
d’obres de Maria Àngels Domingo Madola, en to-
tal 18 –entre ceràmiques i pintures sobre fusta i
sobre paper–, que es podran veure a l’Espai Pruna
del Museu de Montserrat fins al 15 de març. A la
Sala Pere Daura, fins al 2 de febrer, «La distància
del dibuix», una retrospectiva de l’obra de l’artista
Joan Hernández Pijuan.

SÚRIA |

Cal Balaguer del Porxo - Avui, inauguració de
l’exposició «Salvador Reguant, 80 anys de mes-
tratge», que explica la trajectòria científica, huma-
na i intel·lectual de Reguant. L’acte, al qual assisti-
rà el mateix protagonista, Salvador Re-       guant,
acabarà amb un piscolabis obert a tots els assis-
tents. Això serà després del pregó de les festes de
Sant Sebastià, que començarà a les 12 del migdia.

EL PONT DE VILOMARA |

Casa de la Cultura - Des d’avui al diumenge 1
de febrer, exposició de maquetes d’esglésies ro-
màniques elaborades amb formigó i pedra natural
per Antonio Tenllado. Aquesta exposició romandrà
oberta de dilluns a divendres de 18 a 20 h,  dissab-
tes i diumenges de 12 a 14 h i de 18 h a 20 h).

Balls |

ARTÉS |

Sala 2 de gener - Avui, a les 6 de la tarda, ball
amb Bador i Rosa Maria

AVIÀ |

Ateneu - Avui, a 2/4 de 7 de la tarda, ball amb
Jordi Bruch.
Local Avianès - Avui, a les 7 de la tarda,  ball
amb Cristina i els Solistes. 

MANRESA |

Casal de Viladordis - Avui, a les 6 de la tarda,
ball amb Joan Vilandeny
Màrius 2000 - Avui, a les 6 de la tarda, ball amb
DJ Miquel.

NAVÀS |

Casal d’avis - Avui, a partir de les 6 de la tarda,
ball amb el duet Joan i Fermí.

LA POBLA DE LILLET |

Saló La Flor - Avui, a les 6 de la tarda, ball amb el
duet Stars.

PUIG-REIG |

Siroko - Avui, a 2/4 de 7, ball amb Carles Xandri.

SANTPEDOR |

Cal Llovet - Avui, a les 6 de la tarda, ball amb Tre-
vian, en benefici de la festa de Sant Antoni. Ho or-
ganitza Equiset.

SOLSONA |

Club Sant Jordi - Avui, a les 7 de la tarda, ball
amb Pep i Maria José.

SÚRIA |

Sala Pou Kuatre - Avui, a les 6 de la tarda, ball
amb Enric.

Assemblees |

MANRESA |

Agrupació Manresana de Boletaires El Ro-
velló - Avui, a 2/4 de 12 del migdia, assemblea
anual de socis.

L’AGENDA
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El tenor sallentí Roger Padu-
llés va rebre dissabte a la nit el
segon premi del Concurs Inter-
nacional de Cant Francesc Vi-
ñas, un dels més prestigiosos del
món. El segon guardó té un re-
gust de victòria per al bagenc, ja
que un any més el primer premi
va quedar desert. A més, Padu-
llés va aconseguir el premi Pláci-
do Domingo i el premi al millor
cantant català.

Portaveus del concurs van ex-
plicar ahir a l’agència Efe que el
nivell d’enguany ha estat molt
bo, un fet que també remarca
Padullés, amb qui ahir va poder
parlar aquest diari: «quan em
vaig presentar al concurs, amb
més de 400 participants i tots ells
de molt nivell, no pensava arribar
on he arribat». Per això explica
que «he anat superant eliminatò-
ries, però el premi m’ha sobtat». 

Tot i això, ell mateix reconeix
que les àries que va cantar li van
sortir molt bé, i «per comentaris
personals, em consta que vaig
agradar molt al jurat». Padullés
afirma que, certament, en que-
dar el primer premi desert, «per
a mi és com un primer premi».

Després d’una eliminatòria
prèvia que se celebra a diverses
ciutats del món, i que Padullés
va superar a Barcelona, va arri-
bar a la final. El sallentí va can-
tar La Flor, de l’òpera Carmen, i
Kuda-Kuda, d’una òpera de
Txaikovski, àries per les quals el
jurat li va lliurar el segon premi. 

A banda de rebre els 5.000 eu-
ros que es concedeix al segon
premi en la categoria masculina,
Roger Padullés actuarà avui a la
nit amb els premiats del concurs
al teatre del Liceu, amb l’Or-
questra Simfònica del Liceu. Se-
rà una gran nit per al sallentí,
que, tot i que ja hi ha actuat di-
verses vegades, reconeix que li
«impressiona». En paraules del

tenor, «jugar a casa sempre fa
il·lusió, perquè ets acompanyat
per la família i pels amics». Com
a guanyador del segon premi
masculí tancarà el concert. 

Així mateix, per haver guanyat
el premi al millor cantant català,
Padullés ha rebut 2.000 euros i
actuarà en un concert a Moià, la
data del qual encara no ha estat
fixada. El tenor també se sent
il·lusionat amb aquest concert,
ja que actuarà «prop de casa».

Si no hagués guanyat aquest
premi podria continuar treba-
llant. De feina no n’hi falta: tre-
balla d’autònom, té concerts
contractats al Liceu per a aques-
ta temporada i la següent, i tam-
bé al Capitol de Tolosa, a París i
a Amsterdam. Però haver gua-
nyat el segon premi del Francesc
Viñas fa que «a partir d’ara em
coneguin molt més als teatres im-
portants del món».

El periodista tenor
Roger Padullés va néixer a Sa-

llent i va iniciar la seva formació
vocal a l’Escolania de Montser-
rat. Després de passar per diver-
sos cors i aconseguir alguns pre-
mis nacionals, va obtenir el títol
de professor de Flauta. Poc des-
prés va iniciar els seus estudis
com a tenor solista a Barcelona.
Després d’anar a estudiar a Ale-
manya, el 2004 va obtenir un
prestigiós títol alemany i va aca-
bar els estudis de postgrau.

Ha guanyat concursos a Ale-
manya, França i Andorra, i ha
actuat en prestigiosos teatres
germànics i francesos. Recent-
ment va participar en la produc-
ció d’Idiomè, de Mozart, a l’Ò-
pera Nacional del Rin.

Paral·lelament a la seva forma-
ció musical, Roger Padullés es
va llicenciar en Periodisme a la
Universitat Ramon Llull de
Barcelona i ha treballat en di-
versos mitjans de comunicació i
gabinets de premsa.

El tenor sallentí Roger Padullés, en una de les seves actuacions

JORDI CUMPLIDO
Manresa

El tenor sallentí Roger
Padullés rep el segon
premi Francesc Viñas


