Cap Roig Festival reuneix a les principals estrelles
internacionals i nacionals del moment

•

Maluma, Sting i Liam Gallagher encapçalen el prestigiós cartell de la
19ena edició del Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper’s Live amb
l´impuls de la Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank. L´ídol juvenil de
la música llatina urbana serà l´encarregat d´inaugurar aquesta nova
edició el dissabte 12 de juliol.

•

El Festival oferirà un total de 25 concerts fins el 21 d´agost als Jardins
de Cap Roig, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras. Ainhoa
Arteta serà l´encarregada de clausurar el certamen, oferint un recital
solidari dirigit pel mestre Andrés Salado i en benefici de l´associació
AcompanyArt.

•

El cartell reafirma el seu esperit eclèctic abastant gran varietat de
gèneres musicals a través d´artistes de primer nivell i noms tan
destacats com Diana Krall, Silvia Pérez Cruz, David Bisbal, Luis
Fonsi, Katie Melua, Jorge Drexler, Jamie Cullum, Nile Rodgers &
Chic, Ben Harper, Katie Melua, Álvaro Soler o Vanesa Martin, entre
altres.

•

La programació infantil Cap Roig Mini presentarà per a tots els públics l
´espectacle del Mag Lari i La Familia del Super3.

•

El Festival de Cap Roig ha estat el primer festival del món en obtenir el
segell Biosphere, reconeixement basat en els criteris de sostenibilitat
establerts en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
les Nacions Unides. A més a més, per segon any consecutiu, ha
compensat les seves emissions de gasos d´efecte hivernacle.

Barcelona, 1 de març de 2019. Avui s´ha presentat la dinovena edició del
Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper’s Live amb l´impuls de la
Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank. La presentació del cartell ha tingut

lloc a l´imaginCafé de Barcelona, amb la presència del director general de la
Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró; la directora executiva de
Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, Maria
Lluïsa Martínez Gistau; i del president de la promotora Clipper’s Live, Juli
Guiu, director del Festival.
En el transcurs de l´acte, l’organització ha revelat el cartell amb els artistes que,
a partir del 12 de juliol i fins el 21 d´agost, ompliran amb la seva música
l
´escenari dels Jardins de Cap Roig, situats en un impressionant paratge davant
del mar, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras.

El director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, ha
subratllat el “compromís” de l´entitat amb el respecte de l´entorn de Cap Roig:
"El festival, el Castell i els Jardins són els tres elements que defineixen Cap
Roig. Millorar i respectar aquest paisatge emblemàtic ha estat l´objectiu de "la
Caixa” des que el 2011 va passar a fer-se’n càrrec”. En aquell moment, ha
afegit, “en el context d´una greu crisi financera, el Castell de Cap Roig era un
edifici malalt, tancat al públic i en desús. Fins ara, s´han invertit molts esforços,
7 milions d´euros i, a més a més, s´ha optat per potenciar i donar relleu
internacional al Festival. Vam entendre que era això el que desitjaven la majoria
dels ciutadans, perquè permetia impulsar l´activitat i dinamitzar l´economia de
les comarques de Girona”, ha precisat.
Per la seva part, la directora executiva de Comunicació, Relacions
Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, ha
destacat que “CaixaBank reforça la seva presencia al Festival de Cap Roig
amb la intenció de recolzar un projecte consolidat i, juntament amb ”la Caixa”,
augmentar la seva aportació al desenvolupament cultural i a l´impacte
econòmic que el Festival ha generat durant els últims anys. “Amb aquesta
major presència -ha assenyalat Martínez Gistau-, “també complim amb el
vostre compromís com entitat financera de proximitat amb les persones i amb
el territori, en aquest cas amb les comarques de Girona, i amb tots els nostres
grups d’interès perquè, d´alguna manera, també puguin sentir-se part del
Festival”.
El director del Festival, Juli Guiu, s´ha mostrat molt satisfet pel cartell
presentat aquest any. “Tenim moltes ganes de començar aquesta nova edició,
hem aconseguit reunir grandíssimes estrelles internacionals, nacionals i
catalanes en un cartell amb 25 nits extraordinàries. Continuem apostant pel ja
consolidat Cap Roig Mini i seguim i seguirem potenciant la nit solidària que
aquest any coincideix amb la clausura del festival a càrrec d´Ainhoa Arteta amb

un gran recital d’àries amb la Giorquestra. A més a més, afegir que continuem
amb l´eclecticisme que ens caracteritza per arribar al màxim número de públic
possible”.

Cartell de primer nivell amb destacats artistes nacionals i internacionals
Una gran varietat d´estils musicals que van des del pop més local al rock més
internacional passant per la música urbana ompliran les nits d´estiu del festival.
El concert inaugural serà el 12 de juliol a càrrec d´un dels artistes de més
impacte en la música urbana i ídol juvenil de masses: Maluma. L´artista arriba
per primera vegada a Cap Roig després d´un 2018 ple d´èxit. Ha batut els seus
propis rècords a l’exhaurir les entrades en tots els seus concerts al voltant d
´Estats Units i Europa.
La clausura del Festival de Cap Roig, el 21 d´agost, anirà a càrrec de la
soprano Ainhoa Arteta, en una vetllada molt especial. Arteta estarà dirigida pel
mestre Andrés Salado i acompanyada per la formació Giorquestra, composada
per 74 músics. Junts oferiran un recorregut per algunes de les àries més
reconegudes de la història de l’òpera, en una nit inoblidable que a més a més
es convertirà en el projecte solidari del festival d´aquesta edició. Gràcies a la
col·laboració de "la Caixa", CaixaBank i Clipper's Live, una part de la recaptació
del concert d´ Arteta anirà destinada a l´associació AcompanyArt, entitat de la
zona que treballa amb la finalitat de convertir l´ambient d´atenció sanitària
infantil en un entorn més càlid i acollidor als ulls i a l´experiència dels més
petits.
El primer cap de setmana del festival es tancarà amb l´actuació de Nile
Rodgers & Chic, sens dubte llegenda viva de la música. Compta amb un ampli
llegat com a compositor, productor, arranjador i guitarrista i ha treballat amb
artistes com David Bowie, Diana Ross o Madonna. Les seves innovadores
col·laboracions en els últims anys amb Daft Punk, Avicii o Disclosure
reflecteixen l’avantguarda de la seva música actual.
En aquesta edició podrem gaudir novament d´artistes de la talla de Sting, que
en aquesta ocasió torna per presentar el seu espectacle “My Songs”. Un
concert en el que mostra el seu dinamisme i disbauxa centrant-se en les
cançons més estimades de la seva prolífica carrera amb The Police i en
solitari.

A més de Sting, altres artistes que trepitjaran de nou l´escenari del Festival són
la cantant i pianista Diana Krall, que tornarà amb el seu mestratge musical i la
seva perfecció a l´hora d´interpretar; Ben Harper amb The Innocent Criminals;
el cantant i compositor britànic Jamie Cullum –amb les seves espectaculars
combinacions de pop progressiu i els sons més tradicionals del jazz-; o Katie
Melua que, quinze anys després de la seva primera gira mundial, arriba a Cap
Roig per oferir-nos els èxits més destacats de la seva carrera.
Silvia Pérez Cruz torna a Cap Roig el cap de setmana del 21 de juliol. En
aquesta ocasió ho farà acompanyada del pianista Marco Mezquida.
Comparteixen admiració mútua i han posat aquest repertori com a excusa per
viatjar junts, gaudir el paisatge i descobrir-se en les cançons conversant a
través d´elles.
Luis Fonsi, Ramón Mirabet, David Bisbal, Morat i Taburete també han
volgut estar novament al Festival de Cap Roig per presentar els seus nous
treballs.
Els internacionals Liam Gallagher, Jorge Drexler, The Vamps i Ara Malikian
actuaran per primera vegada en aquesta edició de Cap Roig Festival.
Gallagher, artista que ha marcat la història del britpop, presentarà el 27 de
juliol el seu àlbum “As You Were” amb que va començar el 2017 la seva carrera
en solitari i que ha tingut una fantàstica acollida per la crítica i pel públic.
Jorge Drexler, gran triomfador dels Grammy Llatins, actuarà el 4 d´agost
presentant el seu nou show “Silente”, un concert en solitari en el que reprèn un
dels seus formats més celebrats: només guitarra i veu.
La banda britànica The Vamps, que no han parat de triomfar des que van
aparèixer en l´escena musical el 2013, aterraran per primera vegada a Cap
Roig després de realitzar dos gires mundials i penjar el cartell d´“entrades
exhaurides” quatre vegades al The O2 Arena de Londres.
També debutarà el prestigiós violinista Ara Malikian, presentant la seva nova
gira “The Royal Garage” un tour dedicat a l’essència de la música: riure,
compartir i gaudir de diferents cultures a través del seu recorregut per diferents
països.
Dins el panorama nacional, visitaran per primera vegada l’escenari de Cap Roig
Pastora Soler, una de les artistes més estimades del nostre país. Presentarà el
seu àlbum “La Calma”, amb el que ha arribat al número ú de vendes i que dóna
nom també a aquesta gira.

Rozalén, una de les principals i més compromeses veus de la cançó d´autor a
Espanya, portarà el seu últim treball “Cuando el río suena…”. La malaguenya
Vanesa Martin, que torna als escenaris després d´un petit descans, debutarà a
Cap Roig l´11 d´agost amb la seva gira “Todas las mujeres que habitan en mí”.
Álvaro Soler, artista que triomfa en les llistes d´èxits de tota Europa i que ha
recollit més de trenta premis d´or, platí i diamant en tot el món, presentarà, a
més a més dels seus ja coneguts èxits, el seu nou àlbum “Mar de colores”.
També debutarà Aitana, l´artista pop revelació, que ens presenta “Tráiler”, el
seu primer disc. Recentment publicat, ha obtingut xifres d´escolta imbatibles
superant els 2,25 milions, proclamant-se com una de les artistes noves
indispensables a Espanya i al mateix temps amb millor projecció internacional.
Un any més Cap Roig aposta pels espectacles familiars. Cap Roig Mini
comptarà aquest any amb les actuacions del Mag Lari, que amenitzarà el seu
espectacle de màgia amb molt humor i amb moltes sorpreses però sobretot
amb la il·lusió de sempre, així com de La Familia del Super3 que, després del
seu èxit de “Super3: El Musical” portarà una nova aventura de teatre musical
coneguda com “La Família del Super3 a l’Illa de les Tortugues” al voltant de
valors com la sostenibilitat, el respecte per la natura, el treball en equip i la
confiança en els altres.

Sopar a Via Veneto davant del mar
L’oferta gastronòmica continuarà a càrrec de Via Veneto, establiment de
gran prestigi que ha renovat l’estrella Michelin de manera ininterrompuda des
de fa gairebé 40 anys i que té la qualitat del servei com una de les seves
senyes d´identitat. El restaurant ha revalidat també els tres sols de la Guia
Repsol i acaba de rebre el Gran Prix 2019 de l´Art de la Salle.
Com cada any, tot l’equip de sala de Via Veneto es traslladarà a Cap Roig i, a
més, es reforçarà amb unes 60 persones de la comarca per arribar a una
plantilla d’un centenar de persones, facilitant la contractació d´estudiants,
col·lectius en risc d´exclusió i persones en situació d´atur.
Via Veneto basarà la seva proposta gastronòmica en productes de temporada
de l’Empordà, comprats en un 90% a proveïdors locals, petits productors i
mercats de proximitat i seguirà comptant amb industrials locals que fins ara han
treballat per al certamen adaptant la seva oferta gastronòmica a cadascun dels
espais del complex de Cap Roig: Plaça, Claustre i Restaurant.

En línia amb l´aposta per la sostenibilitat del festival, el 10 % dels residus
generats en l´oferta gastronòmica se separen per facilitar la seva recollida
selectiva.

Un festival compromès amb la sostenibilitat
El Festival de Cap Roig ha estat el primer festival del món en obtenir el segell
Biosphere. Aquest reconeixement, atorgat per l´Institut de Turisme
Responsable (ITR), es basa en els criteris de sostenibilitat establerts en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. El foment
del desenvolupament econòmic i social en el territori, la contractació de
persones en risc d´exclusió social, el mínim impacte ambiental, la compensació
de les emissions de gasos d´efecte hivernacle generades durant el Festival i el
consum responsable són alguns dels criteris que van permetre que obtingués
aquesta distinció.
A més, el Festival de Cap Roig ha compensat les seves emissions de gasos d
´efecte hivernacle per segon any consecutiu. Per aconseguir-ho, es calcula la
petjada de carboni, que inclou els consums energètics de l´esdeveniment, els
materials entregats als assistents, el servei de càtering, els desplaçaments i les
pernoctacions dels membres de l´organització i dels artistes. La compensació d
´aquestes emissions s´ha realitzat mitjançant la compra de 105 crèdits de
carboni del projecte China Cookstoves, que redueix els gasos d´efecte
hivernacle mitjançant la venda de diferents tipus d´estufes millorades que
utilitzen excedents de residus agrícoles (una font de combustible 100%
renovable).

Les entrades es posaran a la venda el proper 4 de març a les 10 hores al
web oficial del Festival: www.caproigfestival.com
PROGRAMACIÓ FESTIVAL DE CAP ROIG 2019
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MALUMA
NILE & RODGERS & CHIC
STING
DIANA KRALL
SILVIA PEREZ CRUZ
BEN HARPER
LIAM GALLAGHER
PASTORA SOLER
LUIS FONSI
ROZALEN
JAMIE CULLUM
KATIE MELUA
JORGE DREXLER
TABURETE
RAMON MIRABET
THE VAMPS
MAG LARI
VANESA MARTIN
ALVARO SOLER
DAVID BISBAL
MORAT
CLUB SUPER 3
AITANA
ARA MALIKIAN
AINOHA ARTETA

Per a més informació:
Comunicació i Premsa de Clipper’s Live:
Maite Garcia maitegarcia@vicart.es - prensa@caproigfestival.com / 669 554
356
Fundació Bancària “la Caixa”:
Josué Garcia jgarcial@fundacionlacaixa.org / 93 404 61 51 / 638 14 63 30
CaixaBank:
Esther Roure eroure@caixabank.com / 93 404 76 33 / 690 60 95 35

