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Les Fresques de Torelló comencen
amb cinema
Â Per tal d'ampliar l'oferta lÃºdica-cultural de les nits d'estiu a TorellÃ³ han sorgit Les Fresques, una
novedosa iniciativa de l'Ã€rea de Cultura de l'Ajuntament. La idea Ã©s que, entre el Festus i la Festa
Major, durant les setmanes centrals del mes de juliol, TorellÃ³ continuÃ¯ oferint l'oportunitat de
gaudir d'espectacles teatrals, musicals o audiovisuals a l'aire lliure. Les activiats comencen avui
dijous, 12 de juliol, amb la projecciÃ³ d'"Omo-Cesta do praveku", una de les pelÂ•lÃ-cules
guanyadora del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de TorellÃ³ (foto:
compania de teatre Impromtu, que actuarÃ demÃ divendres).
El dijous 19 de juliol, es podrà veure un recull de curtmetratges participants en les diverses
edicions del Fescurts. Tal com va explicar en roda de premsa el tècnic de l'Àrea de Cultura, Pep
Tines, les activitats de dijous, seguint la línia encetada pel Festus, es faran a la plaça de la
Rectoria i estan dedicades al format audiovisual. El divendres, en canvi, les propostes seran
teatrals i es faran als jardins Vicenç Pujol. Demà, 13 de juliol, la companyia Impromtu presentarà
l'espectacle "El públic demana, els actors improvisen"; i el dia 20, el grup Encara farem salat
representarà un espectacle gestual i de clown titulat "Cops". Les activitats de dijous i divendres
estan programades a les 10 de la nit. El diumenge, als jardins Vicenç Pujol, la protagonista serà la
música. El 15 de juliol, a les 7 de la tarda, hi haurà el concert del grup de música mediterrània i
tradicional, Youkalis. El 22 de juliol, a les 6 de la tarda començarà un espectacle d'animació infantil,
titulat "A quant va la mel", amb el grup La Tresca, i després actuarà la formació Waste que lidera el
trompeta Raynald Colom.
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