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CULTURES

Si el professional triat per l’A-
juntament de Manresa i El Galliner
accepta la proposta per substitu-
ir Valentí Oviedo, el teatre Kursaal
podria tenir, ja dilluns, el nom de
la persona que assumirà la ge-
rència del teatre. Així ho ha expli-
cat a aquest diari el conseller de
Cultura, Joan Calmet. En el supò-
sit que això no es compleixi, s’ini-
ciarà el diàleg amb el segon can-
didat i el procés es podria allargar
uns dies més. La intenció inicial del
consistori manresà era avançar el
nom del nou gerent abans de l’a-
déu de Valentí Oviedo, que di-
lluns s’estrenarà com a gerent de
L’Auditori. Immediatament des-
prés de l’acceptació del càrrec de
la gerència del Kursaal, Calmet
ho comunicarà al consell d’admi-
nistració de Manresana d’Equi-
paments Escènics (MEES) i, pos-
teriorment, es farà públic.

El procés de selecció obert per
l’Ajuntament per trobar el substi-
tut d’Oviedo va rebre 22 currícu-
lums. Dels deu candidats que van
passar el primer cribratge en van
quedar quatre, els noms dels quals
es van presentar al consell d’ad-
ministració. D’aquests, n’han que-
dat dos. Els currículums provenien
tant de la gestió cultural pública
com de l’empresa privada.
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Si la persona triada en
primera opció accepta, el
consistori ho comunicarà al
consell d’administració



La gerència del
Kursaal pot tenir
substitut, dilluns

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FIRA. La imatge guanyadora de la ter-
cera edició del MobileArt, el concurs 2.0 de la Fira Mediterrània de Manresa,
capta l’espectacle de carrer Bann a Pye dels francesos Rara Woulib. Va ser
presentada per Jordi Torras (@jorditowers), periodista de TVM, que ha gua-
nyat un vol en avioneta gentilesa de l’Escola de Vol del Bages. Van concursar
270 fotografies, publicades a Instagram (233), Twitter (33) i Facebook (5).
Els finalistes són @ebarbeclotet, @geganto, @hazel_grace27, @icultur,
@jordi_mira, @jordips20, @montserratfuste, @pliake, @thundershead i Joan
Martinez Rivera. Rebran una bossa amb el disseny de la Fira.



Mediterrània 2.0, per a Jordi Torras

El Palau Miramar de Sitges acull,
fins al 3 de gener, l’exposició sobre
l’insigne tenor moianès Francesc
Viñas (1863-1933) que ja va rebre
més de 4.000 visitants a la pobla-
ció natal en el centenari. A Sitges,
on ja es va fer un sopar per recu-
perar la Festa de l’Arbre Fruiter que
es va celebrar a la ciutat marítima
el 1907, s’ha programat per a avui
una conferència de Nona Arola,
responsable de Joventuts Musicals
de Moià, en la qual oferirà un re-
corregut per la carrera musical
del tenor universal i pel llegat de la
seva obra cívica. Farà atenció a la
relació amb Sitges a través del
compositor Enric Morera.
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Nona Arola parla 
a Sitges sobre el
tenor moianès
Francesc Viñas

JORDI TORRAS


