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NOTA DE PREMSA 
 
UNA FOTO D’UNA ÀVIA AMB L’ESCULTURA DE L’ANÍS DEL MONO 
GUANYA EL CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’ORFEÓ BADALONÍ  
 
Les 45 millors imatges del certamen badaloní s’exposen a El Refugi 
 

Badalona (4 d’octubre de 2021).- Una divertida imatge d’una àvia al costat de 
l’escultura del mono de l’Anís del Mono ubicada al peu del pont del petroli ha estat la 
guanyadora del primer Concurs Fotogràfic de Badalona organitzat per l’Orfeó Badaloní 
Ateneu (juntament amb la Federació Catalana de Fotografia, la Penya Fotogràfica de 
Badalona i l’Associació Alumni Maristes Baetulo) en motiu del centenari de l’entitat. 
Aquesta imatge i 44 més seleccionades pel jurat d’entre les 127 obres presentades 
s’exposen fins al 27 d’octubre a la Sala d’Exposicions al Refugi (Plaça de la Vila, 1). 
Aquell mateix dia es farà l’entrega de premis. 
 
“El Mono” d’	Emili Combalia Moll ha estat la fotografia guanyadora del certamen. La 
segona obra premiada és una bucòlica imatge del Quetx de Badalona enfilant una posta 
de sol, l’autor és Jesús Ortega Peris i l’ha titulada Quetx de Badalona cap al sol 
naixent. La tercera fotografia és de Jesús Crespo Masferrer, es diu Dalt la Vila, i és una 
presa en blanc i negre del carrer de la Costa, en el punt on hi ha ubicat l’antic restaurant 
La Sargantana. 
 
Les tres fotografies han estat escollides entre les 127 obres que entre el 25 de juny i el 
31 d’agost han arribat als organitzadors: l’Orfeó Badaloní l’Ateneu, la Federació 
Catalana de Fotografia, la Penya Fotogràfica de Badalona i l’Associació Alumni 
Maristes Baetulo. Del total d’obres presentades, el jurat format per Joan Sancho 
Paytoví, Carlos Soler Martínez i J. Lluís Garcia Surrallés en van triar 45 que s’exposen 
a El Refugi fins al 27 d’octubre. El jurat va prendre la decisió el passat 15 de setembre. 
 
Les persones que visitin l’exposició podran votar entre les 45 la que considerin la 
millor, que serà la guanyadora del premi popular. Aquest i els tres ja escollits els 
entregaran els organitzadors als guanyadors el 27 d’octubre. 
 
Us adjuntem les tres fotografies guanyadores. 
 
Per a més informació: 
 
Andreu Mas  
comunicacio@orfeobadaloni.cat  
T. 677 225 051 
 
 


