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Roger Padrós guanyador de la

quarta edició del PortAutors
22 novembre 2021
Roger Padrós, amb una veu potent i melòdica, va aconseguir
captivar al jurat i els va portar a un viatge ple de
sentiment. El jove barceloní de 23 anys s’ha convertit en el
guanyador del premi del jurat que li garanteix una gira el
proper 2022, actuant al festivals JaVeus, Altacústic, Accents,
Espai Jove Kesse, a les festes de Santa Tecla i a la cinquena
edició de PortAutors.

Imatge del guanyador, partcipants i organitzadors.
El Premi del Públic, que s’ha dut a terme mitjançant votacions
populars durant aquesta darrera setmana amb unes votacions que
han estat molt igualades entre alguns dels participants però
que finalment s’emporta Roger Padrós amb més d’un 30% dels
vots. Aquest premi consisteix en material d’enregistrament
musical patrocinat per AudioTechnica.

En darrer lloc, el premi Artista Local l’ha guanyat Sonia
Linares, que consisteix en un curs de formació de producció
musical, gentilesa de Yamaha Music School, també patrocinadors
del festival.
El Premi Port Tarragona que consisteix en l’enregistrament
d’un videoclip d’una de les cançons escollides amb el/la
finalista guanyador/a i que es durà a terme en espais
portuaris desconeguts pel públic en general ha recaigut en
Roger Padrós.
El Premi FiM Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca
es comunicarà en la presentació de la programació total de la
Fira.
El Teatret del Serrallo es va omplir

per gaudir del talent

dels sis finalistes de la segona edició de Port Autors, un
festival consolidat que aposta pel talent musical de joves
promeses d’arreu del país, on el públic es va entregar a les
propostes musicals dels finalistes
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

