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Els Pueri Cantores de Catalunya ajunten les seves veus a Vic

Vic Un total de 175 joves de les corals i escolanies agrupades en la Fede-
ració Catalana de Pueri Cantores es van reunir dissabte i diumenge a Vic. 
Els participants –entre els quals hi havia l’Escolania de Lourdes de Vic– 
van fer concerts per separat dissabte, en tres esglésies, i diumenge van 
cantar missa a la catedral, seguida d’un concert a la plaça (a la fotografia).
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La Capella Gregoriana de Vic fa d’amfitriona de dues corals

Vic La Capella Gregoriana dels Dolors de Vic va exercir dissabte d’amfitri-
ona d’una trobada del Cicle Catalunya Coral, en la qual van participar tam-
bé el Cor de Noies del Conservatori de Barcelona i Quòdlibret Grup Coral, 
de Molins de Rei. Les tres corals van oferir dissabte un concert a l’església 
de Sant Domènec (a la foto, la Capella Gregoriana durant l’actuació).
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“Anem al Teatre” arriba 
a més de 15.000 escolars
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Al costat del cartell, Maite Serrat, responsable d’“Anem al Teatre”, la regidora Anna Erra i Mireia Sabaté, de la Diputació

Vic

J.V.

Més de 15.000 alumnes de 
Primària i Secundària d’Oso-
na es beneficiaran aquest 
curs de la campanya “Anem 
al Teatre”, que la Diputació 
de Barcelona impulsa en 
col·laboració amb els ajunta-
ments i el patrocini de Caixa 
Terrassa. La crisi es notarà 
en el total d’assistents als 
espectacles, que serà infe-
rior respecte a l’any passat 
perquè els ajuntaments han 
reduït la seva aportació. El 
curs passat, a Osona, van ser 
19.511 espectadors els que 
hi van participar, mentre que 

les inscripcions per enguany 
són de 15.565. En el cas de 
Vic, per exemple, es passa 
dels 4.372 del curs passat als 
2.300 d’aquest. “Hem reduït 
pressupostos”, va reconèixer 
dimecres la regidora d’Edu-
cació, Anna Erra, en la pre-
sentació de la campanya. Tot 
i això, es continuarà “oferint 
la possibilitat que els nens 
puguin saber què és entrar 
en una sala i veure especta-
cles de qualitat”. A Vic, les 
sessions es faran per última 
vegada al Centre Cívic del 
Remei, perquè l’any vinent ja 
seran a L’Atlàntida. També es 
fan sessions al Cirvianum de 
Torelló i a l’Auditori-Teatre 

de Calldetenes.
La qualitat és el criteri per 

a la selecció d’espectacles: 
“Portem a comarques coses 
que no hi haurien pogut 

venir mai”, diu Maite Serrat, 
responsable del programa. 
En destaquen Senzacoda, una 
storia sulla diversità dels 
italians Quelli di Grock, per a 

alumnes del cicle superior de 
Primària, i Niña Frida, una 
obra de Karlik Danza Teatro 
sobre la pintora Frida Kahlo, 
per als de Secundària.

Comença el Július amb la 
sessió sobre ‘stop-motion’
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Marc Riba i Anna Solanas, aquest dijous a la tarda, explicant la ‘stop-motion’ a l’Escola d’Art de Vic

Vic

J.V.

Una sessió sobre la tècnica 
de l’stop motion –una antiga 
tècnica d’animació que el 
cinema ha recuperat recent-
ment– va obrir aquest dijous 
els actes del Festival Július 
de Curtmetratges. Marc 
Riba i Anna Solanas van 
presentar, a l’Escola d’Art de 
Vic, els secrets d’aquest tre-
ball. Dimarts, en una sessió 
extraordinària del CineClub 
Vic que servia d’aperitiu al 
Július, s’havia pogut veure 
una primícia del seu treball, 
l’estrena de la pel·lícula 
Cabaret Kadne. Aquest 

dijous, estava prevista també 
la inauguració de l’exposi-
ció “Dones de cine”, de la 
il·lustradora Montse Batalla, 
a la Jazz Cava, seguida d’una 
projecció de curts de realit-
zadors que van començar la 
seva trajectòria en aquest 
gènere, des de Jim Jarmusch 
fins a Àlex de la Iglesia.

Els premis Július culmi-
nen dissabte i diumenge 
amb els actes centrals: la 
projecció dels 30 curtme-
tratges presentats a concurs 
i el lliurament de premis. 
Les projeccions es faran 
dissabte a l’Auditori Marià 
Vila d’Abadal en sessions de 
tarda i nit, repartides en dos 

passis (a les 4 i a les 6 de la 
tarda, i a les 8 i 2/4 d’11 de 
la nit). Diumenge, el mateix 
escenari acollirà la cerimònia 
d’entrega de premis, a partir 

de les 5 de la tarda. En aquest 
moment es coneixeran els 
guanyadors dels premis del 
concurs, que es repartiran 
un total de 7.300 euros en 

premis. El jurat està presidit 
per l’actor Joan Crosas, i en 
formen part Begoña Pla, 
Andrew Tarbet, Marta Esme-
rats i Domingo López. 

Baixa en 4.000 alumnes per la crisi

Els curts a concurs es projecten dissabte


