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El Festival de Cap Roig, certamen de 
referència al Mediterrani, torna a superar el 

seu rècord d’assistència i assoleix els 45.000 
espectadors 

 
• El Festival, impulsat per “la Caixa” i organitzat i dirigit per 

Edicions Musicals Clipper’s, tanca aquesta setzena edició com la 
més exitosa de la seva història, assolint el 95,71 % d’assistència 
de públic. 

 
• Rod Stewart, Santana, The Corrs, Status Quo, Alejandro Sanz, 

Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Rosario o Sopa de Cabra han 
estat alguns dels artistes destacats d’aquest any. 

 
• En aquesta edició, 19 dels 23 concerts programats van esgotar 

les seves entrades pràcticament des del moment en què es van 
posar a la venda. 

 
 
Calella de Palafrugell, Girona, dimecres 17 d’agost de 2016.  El Festival de 

Cap Roig clausura avui la seva setzena edició amb l’actuació de Status Quo, la 

llegendària banda de rock que feia uns anys que no trepitjava els escenaris del 

nostre país. 

 

El Festival, organitzat i dirigit per la promotora Clipper´s Live i impulsat per “la 

Caixa”, ha programat un total de 26 actuacions en 23 nits. En aquesta edició, el 

festival ha aconseguit superar per cinquè any consecutiu el seu propi rècord 

d’assistència assolint la xifra de 45.011 espectadors. El percentatge 

d’assistència als concerts també ha estat molt elevat, aconseguint el 95,71 %. 

El públic de Cap Roig ha esgotat una vegada més, de manera anticipada, les 

entrades per a 19 dels 23 concerts programats. 

 

El Festival de Cap Roig es reafirma, un any més, com l’esdeveniment musical 

de referència del Mediterrani, ja que any rere any, incrementa el nombre 

d’assistents procedents d’altres països europeus. Sense cap mena de dubte, 

és una cita ineludible pels amants de la cultura musical gràcies a l’eclecticisme 
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del seu cartell i a l’equilibri aconseguit entre artistes nacionals, internacionals i 

locals. 

 

El director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, va destacar 

que l’edició 2016 del Festival de Cap Roig “ha suposat un nou avenç en la 

consolidació de Cap Roig com un festival de referència a nivell europeu”. Giró 

va valorar especialment el rècord d’assistència de públic, “el que reflecteix que 

segueix l’encert en l’elecció dels artistes nacionals i internacionals que 

componen el cartel”. 

 

Giró també va destacar que “l’atracció creixent de públic a aquesta comarca de 

Girona derivada del Festival suposa un important impulso econòmic i comercial 

per la zona”. El director general de la Fundació Bancària “la Caixa” va recordar 

que, segons l’estudi que la consultora PwC va fer sobre el Festival de 2014, 

“Cap Roig va suposar un impacto econòmic de 14,72 milions de euros i va 

generar 200 llocs de treball a temps complet de durada anual”. 

 

El president de Clipper’s Live i director del festival, Juli Guiu, es va mostrar molt 

orgullós de com s’ha desenvolupat aquesta edició i va destacar que amb els 

cinc anys com a promotor i director està “molt content de poder superar un any 

més la xifra d’espectadors, sobrepassant els 45.000 assistents, el que significa 

gairebé el 96% d’ocupació. Em sento molt satisfet del meu equip després 

d’aquestes 23 nits i els 19 soldouts que hem aconseguit aquest any. Hem 

assolit un equilibri entre artistes top internacionals, artistes top catalans i 

artistes top espanyols i un any més hem consolidat el Cap Roig Mini. Ja estem 

treballant en la propera edició amb força i il• lusió”. Guiu a més, va manifestar el 

seu agraïment a “la Caixa”, com a patrocinador principal, i al conjunt dels 

patrocinadors que confien any rere any en el Festival: “Tots ells” – va afirmar 

Guiu- “fan possible posicionar-nos entre els festivals de referència a nivell 

europeu”. 

 

El grup Manel va inaugurar aquesta setzena edició del Festival de Cap Roig 

amb un concert que no va decebre el seu públic, en el qual va oferir un modern 

pop català amb tocs electrònics i afrollatins combinats amb els seus hits més 

coneguts. A aquest concert el va seguir el d’un Rod Stewart esplèndid als seus 

70 anys que va fer vibrar els espectadors fent un recorregut per la seva època 

més daurada amb un espectacle molt vistós i saltant d’un hit a un altre. 

Rosario, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Malú, Sergio Dalma, Amaral, 
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Melendi, Alejandro Sanz, alguns dels artistes espanyols més internacionals, 

van omplir d’art l’escenari de Cap Roig oferint cadascun d’ells un concert únic i 

espectacular que no va decebre ningú. 

 

Santana va embruixar amb la seva guitarra superant totes les expectatives, 

Richard Ashcroft va reafirmar el seu carisma com a cantautor, envoltat de la 

màgia d’aquest esecenari. Uns Kings of Convenience únics i totalment 

compenetrats amb el seu públic van compartir complicitat abans, durant i 

després del concert. The Corrs trepitjava per primera vegada l’escenari de Cap 

Roig, i després dels seus anys d’absència, captivava una vegada més els 

assistents amb la seva música celta tradicional i el toc de pop rock que ningú 

com ells sap combinar. Love Of Lesbian, un dels grups indies pop de referència 

del panorama espanyol, va triomfar amb la seva proposta. Sopa de Cabra i Els 

Catarres van demostrar, juntament amb Manel i la participació de Joan Dausà, 

Arte Final, Enric Verdaguer i Jacobo Serra que al panorama musical català hi 

ha molt talent. Aquest any, a més, el Festival de Cap Roig ha ampliat l’oferta 

lúdica, amenitzant abans i després de cada concert amb un dj set adaptat al 

públic de cada concert i que ha corregut a càrrec de Toni Peret. 

 

Concert Solidari i Cap Roig Mini: 

 

L’edició del Festival de Cap Roig de 2016 ha comptat una vegada més amb 

una nit solidària, en aquesta ocasió, protagonitzada per l’actuació d’Ainhoa 

Arteta, una de les cantants líriques més internacionals. Com cada any, part de 

la taquilla recaptada aquesta nit i durant el període establert, es destinarà a una 

causa benèfica, en aquest cas, pel projecte d’ampliació d’aules i menjador del 

Centre Ocupacional Tramuntana de Palafrugell que té com a objectiu afavorir la 

inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica. 

 

Un cop més, s’ha confirmat l’encert de dedicar unes jornades als més petits de 

la casa. Una nit molt familiar protagonitzada, aquesta vegada per SP3 i Tarzán 

el Musical han donat protagonisme a les nits de Cap Roig Mini amb gran èxit. 

 

Oferta Gastronòmica 
 

Per tercer any consecutiu, el restaurant Via Veneto, que renova Estrella 

Michelin des de fa gairebé 40 anys, ha estat l’encarregat de l’oferta 

gastronòmica en cadascuna de les nits del Festival. Via Veneto ha desplaçat el 
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seu personal fins a Cap Roig per oferir el millor servei i ha adaptat la seva carta 

a cada un dels espais del Festival: Plaça, Claustre i Restaurant. 

 

La proposta gastronòmica d’aquest any s’ha basat en productes de temporada 

de l’Empordà, adquirits a proveïdors i mercats de proximitat. 


