
El Festival de Granera inicia dis-
sabte una nova edició amb la re-
presentació de l’òpera La Serva
Padrona, de Giovanni Battista
Pergolesi. Com cada any, el certa-
men proposa als espectadors una
experiència polièdrica, que in-

clou una passejada excursió per
accedir a peu fins l’indret de cada
concert (esglésies, ermites, cas-
tell, masies, etc), un taller de na-
tura i antics oficis, un concert de
35 minuts i un tastet gastronòmic.

L’aula de cant que dirigiex la
mezzosoprano bagenca Mireia
Pintó a l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya protagonitza la
representació de La Serva Padro-
na, una òpera en dos actes en clau
còmica i amorosa. Els personat-
ges estaran interpretats per Bren-
da Sara (Serpina), Oriol Mallart
(Uberto) i Robin Sansen (Vespo-
ne), amb la manresana Viviana

Salisi al piano i la mateixa Pintó en
la direcció. El maquillatge va a càr-
rec de Nani Bellmunt.

El 30 de juny, actuarà Celtic
Groove (danses i cançons celtes);
el 4 d’agost serà el torn de For Tap
(fusió de guitarra espanyola, cla-
qué i rumba); i  l’1 de setembre to-
caran Guillem Arnedo Band & Ce-
leste Alías (jazz vocal).

TONI MATA I RIU MANRESA

Música

L’òpera «La Serva Padrona»
inicia el Festival de Granera
Joventuts Musicals de Moià organitza un any més un cicle que oferirà
quatre concerts al llarg de l’estiu L’estrena és dirigida per Mireia Pintó
EL CONCERT

Òpera «La Serva Padrona»

Lloc: El Casal. camí de la Clota, s/n. Granera.
Dia i hora: dissabte, a les 19 h. Entrades: 15
euros (10 e. anticipades); 5 euros nens. Pack de
dinar: www.joventutsmusicals.cat/moia. Venda
al Casal, des de mitja hora abans del concert.
Reserves: 93 866 81 52 i 639 64 04 34.
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Els estudiants que té Mireia Pintó a l’ESMUC protagonitzen el concert

Alumnes de cant de la mezzo
bagenca interpreten la peça
de Pergolesi, amb  Viviana
Salisi al piano

Esquius indaga en
la condició humana
en l’obra «Sàpiens»

Al despatx del conseller de Salut
de la Generalitat de Catalunya en-
tra una dona amb una proposta
d’allò més provocadora. A patir
d’aleshores, la vida d’ambdós es
capgirarà i els espectadors s’im-
mergiran en una història de pro-
nòstic incert. Amb aquest punt de
partida arriba a Súria l’obra de
teatre Sàpiens, escrita pel drama-
turg nascut a la vila bagenca Roc

Esquius i que dirigeix Sergi Belbel,
amb la interpretació de Mireia
Portas i Enric Cambray. 

Sàpiens reflexiona sobre la ca-
pacitat dels humans per generar
desigualtats, ja sigui entre ells ma-
teixos o bé en relació amb altres
espècies del regne animal. Roc
Esquius va estrenar el muntatge a
la Sala Flyhard de Barcelona amb
un rellevant èxit de públic i de crí-
tica, i actualment està de gira per
diversos escenaris del país.

El muntatge s’havia de repre-
sentar a Súria el dia 14 d’abril,
però les funcions es van haver de
suspendre. La nova cita al Foment
Cultural és aquest dissabte, a les 6
de la tarda i a les 9 del vespre. Una
bona ocasió per veure una de les
peces més reeixides d’Esquius.

T. M. R. MANRESA

Súria acull dues funcions del muntatge
L’ESPECTACLE

«Sàpiens»

Lloc: Teatre del Foment Cultural. c. Sant An-
toni Maria Claret, 24. Súria. Dia i hores: dis-
sabte, a les 18 i 21 h. Entrades: 14 euros.
Venda a www.artenciclesuria.com i www.fo-
mentculturalsuria.cat, a l’establiment Milar Re-
guant-Agut i a taquilles una hora abans. 
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Mireia Portas i Enric Cambra són els intèrprets del muntatge
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Escenaris d’Entrada

6 de juny del 2018. Auditori Plana de l’Om de Manresa, de 16.30 a 20 h

L’educació invisible
Diàlegs pel Futur a la Catalunya Central

PROGRAMA:
                Presentació de la jornada: Mònica de Llorens, UOC,
               i Valentí Junyent, alcalde de Manresa

                Ponència inicial: L’educació invisible. JORDI SOLÉ BLANCH, professor dels
                estudis de Psicologia i Ciències de la Salut de la UOC

                Diàleg 1: L’escola adoctrina? PEP LLENAS, mestre d’educació infantil, professor
                universitari; ANTONI LLOBET, professor de secundària, exsecretari de Polítiques 
Educatives del Departament d’Ensenyament; EDUARD VALLORY, president del Centre UNESCO 
de Catalunya, director d’Escola Nova 21; JAVIER ORTEGA, secretari general de Vox

                Diàleg 2: La competició esportiva deseduca? MERCÈ ROSICH, doctora en
                Psicologia, psicòloga de l’esport, regidora de l'Ajuntament de Manresa; ANNA 
TARRÉS, entrenadora de l’equip de natació sincronitzada del Club Natació Kallípolis, exentrena-
dora de la selecció espanyola de natació sincronitzada, diputada al Parlament per Junts per 
Catalunya; XAVIER CORTÈS, professional dels videojocs, amb llarga experiència en els e-esports, 
director d’estratègia d’Esportia

                Diàleg 3: La televisió desinforma? DAVID BASSA, cap d’Informatius de TV3; 
                CARME FIGUERAS, membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel PSC;
 JORDI BADIA, periodista i escriptor, exdirector de comunicació del FC Barcelona, professor 
universitari, alcalde de Calaf

                Cloenda

Conductor dels diàlegs: Marc Marcè, director de Regió7

16.30

16.35

16.50

18.30

19.15

Inscripció gratuïta a
www.dialegspelfutur.cat

ENTRADA LLIURE
Places limitades

20.00

FILA 0:
• Montserrat Pedreira, directora dels estudis d’Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials de Manresa
• Nasi Muncunill, director de CAE, formació i serveis socioculturals, membre del Club del Joc
• Carme Garcia, mare que va optar per escolaritzar la seva �lla a casa
• Sònia Anton, jove escolaritzada a casa, actualment estudiant de Pedagogia Musical a l’ESMUC
• Jesús Sagués, secretari de la junta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Josep Lluís Ruiz, exjugador de futbol, entrenador de futbol base


