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Els concerts del Gran Sol 
reuneixen a més de 6.000 persones
Miguel Poveda va aplegar 3.300 persones divendres

Miguel Poveda, divendres

Més de 6.000 han assistit aquest cap de 
setmana a la primera edició del Festival 
de Música Gran Sol celebrat aquest passat 
cap de setmana al parc del Gran Sol del 
barri de Sant Joan de Llefià de Badalona. 
Recordem que el programa del festival 
incloïa les actuacions de l’artista badaloní 
Miguel Poveda, del grup de rumba catala-
na Sabor de Gràcia i del quartet de flamenc 
Las Migas.
El concert de l’artista badaloní Miguel Po-
veda, celebrat la nit del divendres 17 de 
juny, va aplegar 3.300 persones que van 

omplir les graderies de l’amfiteatre del parc 
del Gran Sol. Davant una previsió d’assis-
tència de públic elevada a aquest concert, 
a l’exterior s’hi va instal·lar una pantalla 
gegant per poder seguir la seva actuació. 
El dissabte va ser el torn del grup Sabor de 
Gràcia que va comptar amb una assistència 
de 1.700 persones. El festival el va tancar 
diumenge Las Migas amb una actuació que 
va ser seguida per 1.100 persones. L’accés 
als tres concerts va ser gratuït. La quarta 
tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de 
Badalona Educadora, Laia Sabater, ha ex-

plicat que “aquesta primera edició del Fes-
tival de Música Gran Sol s’ha desenvolupat 
amb normalitat i amb un amfiteatre a l’aire 
lliure que ha mostrat la seva idoneïtat per a 

l’espectacle en viu”. “La voluntat és que a 
partir de la propera temporada cultural el 
parc del Gran Sol continuï sent l’escenari 
de programació regular”, ha afegit.

L’artista Mayte Vieta (Blanes, 1971) ha pre-
sentat el projecte ‘Cuerpos de Luz’ a la sala 
Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de 
Badalona. Es tracta d’una iniciativa conjunta 
de l’Ajuntament de Badalona i el Vicerectorat 
de Relacions Institucionals i Cultura de la Uni-
versitat de Barcelona. La mostra de fotografies, 
a cura de Natàlia Chocarro, adjunta a la Direc-
ció d’Art de la Fundació Vila Casas, aplega una 
selecció de treballs de l’artista que, pertan-
yents al fons d’art de la Fundació Vila Casas i 
circumscrits en el programa Itiner’ART, mante-
nen un mateix eix temàtic: el mar com a espai 

Exposició ‘Cuerpos de luz’ 
de Mayte Vieta
Al centre cultural El Carme

de reflexió i receptacle de tots els interrogants 
i les incerteses del nostre esdevenir existen-
cial. Els responsables de la mostra indiquen 
que les obres que integren ‘Cuerpos de Luz’  
van ser realitzades el 2009 a la mar nocturna 
de Blanes, escenari per a la levitació d’un cos 
femení nu, il·luminat tan sols per un focus de 
llum que el converteix en uns ens inquietant, 
fantasmagòric i quasi inefable. L’exposició 
també compta amb una sèrie de fotografies en 
blanc i negre, ‘La bise noire’, alternades amb 
miralls que introdueixen a l’espectador en un 
entorn de reflexes. 

Badalona celebra 
la seva Nit Literària
El Teatre Principal acull el proper dia 29 la cerimònia 2016

Edició del passat any / Ajuntament

Per cinquè any, Òmnium Badalona - Barce-
lonès Nord organitza el Cicle de Concerts als 
Badius, uns actes que combinen bona música 
amb segell badaloní en un marc immillorable 
com són badius privats de diverses cases de 
la ciutat que s’obriran al públic de manera ex-
cepcional. El cicle, que en aquesta cinquena 
edició manté el format eclèctic, inclourà, entre 
d’altres, cançó tradicional, blues, soul, folk, 
rock, clàssica, funk o dixie. Aquest estiu, el 
cicle de concerts se celebrarà els dijous 30 
de juny i 7, 14 i 21 de juliol, cap a les 22h a 

porada. En segona ronda, van fer el millor tres 
de set amb l’agulla de la temporada. Per acabar 
la diada van alçar un impecable tres de set i 
un pilar de cinc de comiat. Els Castellers de 
Badalona encaren amb força les dues darreres 
diades del primer tram de temporada: la diada 
d’estiu i la Festa Major de Premià de Mar.

Els Castellers de Badalona van poder igualar la 
millor diada feta enguany per Festes de Maig 
i de retruc la millor diada feta mai a la plaça 
barcelonina de Sant Andreu. Van començar 
l’actuació amb un quatre de set amb l’agulla 
que no va portar gaires complicacions per 
descarregar-ho i ja n’és el quart d’aquesta tem-

Òmnium omple de música 
els badius un estiu més

Els micaco igualen 
la seva millor actuació

El cicle trepitjarà Santa Coloma Diada a Sant Andreu

El Teatre Principal acollirà el proper dimecres 
29 de juny, a les 20 hores, la celebració de 
la Nit Literària 2016, en el decurs de la qual 
es lliuraran els Premis Literaris Ciutat de 
Badalona 2016. Es tracta del XXV Premi Li-
terari Ciutat de Badalona de Narrativa - XXIX 
Premi Literari Països Catalans-Solstici d’Estiu; 
el XVIII Premi Literari Ciutat de Badalona de 
Narrativa Juvenil; el XVI Premi Betúlia de Poe-
sia - Memorial Carme Guasch; i el IX Premi Li-
terari de Teatre breu Inicia’t. En aquesta edició 
de la Nit Literària es recordarà la figura de dues 

intel·lectuals essencials de la nostra cultura 
més contemporània: Maria Aurèlia Capmany i 
Montserrat Roig. La propera tardor es comme-
moren vint-i-cinc anys de la mort d’aquestes 
dues periodistes, activistes culturals, feminis-
tes, compromeses políticament i socialment, 
i sempre des d’una òptica de país. Recordar 
la seva obra literària és un dels propòsits de 
la vetllada que se celebrarà el dia 29 de juny 
al Teatre Principal (carrer Francesc Layret, 41). 
L’acte serà presentat per Ramon Canals. Hi inter-
vindran les actrius Mireia Cirera i Tàtels Pérez.

diversos badius de la ciutat. Com a novetat, 
l’edició d’enguany obra les seves fronteres i 
celebrarà un dels seus concerts a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet. 

Primera actuació a l’AV del Centre 
El proper dijous 30 de juny, al badiu de l’Asso-
ciació de Veïns del Centre de Badalona, s’ini-
ciarà el cicle amb la presència d’un Quartet de 
Professors del Conservatori de Badalona, que 
interpretarà obres de compositors com W.A. 
Mozart, A. Piazzolla o J. Williams. 
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