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Un cartell de primer nivell amb la presència de destacats artistes nacionals i 

internacionals 

 
Sting, Lady Gaga & Tony Bennett i Alejandro 

Sanz, estrelles del Cap Roig 2015 
 

• El Festival se celebrarà del 10 de juliol al 16 d’agost, als Jardins 
de Cap Roig, entre els termes municipals de Palafrugell i Mont-
ras. 

 
• Sting, referència del pop-rock britànic, amb més de cent milions 

de discos venuts, oferirà el concert inaugural, mentre que la 
cloenda serà a càrrec d’Alejandro Sanz, la veu més internacional 
del pop espanyol. 

 
• El cartell de la 15a edició reafirma el seu esperit eclèctic, des del 

pop més local al rock més internacional i es completa amb noms 
tan destacats com Lady Gaga & Tony Bennett, Ben Harper, 
Julieta Venegas, Passenger, Macaco, Miguel Bosé, Pablo 
Alborán, Rosario, Bustamante, Antonio Orozco, Gemeliers, Els 
Amics de les Arts, Blaumut, Mishima, Núria Graham i Joan 
Miquel Oliver. 

 
• Enguany, la programació continua dedicant una nit al fenomen 

popular dels grups corals, la nit Oooh! Cap Roig, amb la doble 
actuació de DeuDeVeu i In Crescendo. Una nit especial i 
solidària. I la programació infantil Cap Roig Mini amplia la seva 
oferta d’èxit per a totes les edats amb SP3 i Peppa Pig. 

 
 
Barcelona, divendres 6 de març de 2015. Avui s'ha presentat la quinzena 

edició del Festival de Cap Roig a la seu central de “la Caixa”, patrocinador 

principal del certamen, i que ha comptat amb la presència del conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Ferran Mascarell, el director 

general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, i el president de la 

promotora Edicions Musicals Clipper's i director del festival, Juli Guiu. 
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En el transcurs de l'acte, l'organització ha revelat el cartell amb els artistes que, 

a partir del 10 de juliol i fins el 16 d'agost, ompliran amb la seva música 

l'escenari dels Jardins de Cap Roig, situats en un impressionant paratge enfront 

del mar, entre els municipis gironins de Palafrugell i Mont-ras. 

 

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

“el notable impacte econòmic i la contribució a la dinamització empresarial que 

genera la celebració del Festival de Cap Roig per a les comarques de Girona”. 

Jaume Giró també va subratllar el vessant solidari del Festival: “Aquest any el 

certamen tornarà a incloure un concert solidari, que destinarà una part de la 

seva recaptació a la Fundació Oncolliga de Girona, dedicada a millorar la 

qualitat de vida de les persones que pateixen càncer i dels seus familiars”. 

 

Giró també va afirmar que l'entitat segueix apostant pel Festival de Cap Roig, 

que se situa ja com un referent musical a nivell europeu, i va destacar “el gran 

esforç que es realitza per atreure als principals artistes nacionals i 

internacionals del moment per confeccionar, d'aquesta manera, un programa 

musical per a tots els públics”. 

 

El director del Festival, Juli Guiu, es va mostrar content pel cartell presentat 

enguany. “Hem aconseguit reunir grandíssimes estrelles internacionals com 

Sting, Ben Harper o Passenger i un concert únic com és el de Lady Gaga & 

Tony Bennett. El Festival de Cap Roig genera cada any moltes expectatives i 

per això presentem una programació amb els artistes més rellevants de 

l’escena nacional, com per exemple Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Antonio 

Orozco; així com de la catalana, amb Els Amics de les Arts que celebren 10 

anys. Ampliem Cap Roig Mini amb els SP3 en concert i Peppa Pig consolidant 

aquesta vessant infantil. I continuem amb l’eclecticisme que ens caracteritza 

per tal d’arribar al màxim nombre de públic possible”. 

 

Per la seva part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, va 

afirmar que “el Festival continua la seva consolidació com a clar exponent de 

l’activitat cultural de l’estiu. L’assoliment de la quinzena edició d’enguany 

testimonia de nou la seva manera de fer bé les coses i d’aconseguir un 

programa d’impacte i un cartell de primer ordre, capaç de posar en igualtat de 

condicions les estrelles de la música internacional i grups i solistes catalans, 

pels quals el Festival suposa una notable plataforma de projecció”. 
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Un cartell compost per destacades estrelles nacionals i internacionals 
 

El cartell del Festival de Cap Roig reuneix tots els estils musicals, des del pop 

més local al rock més internacional. Destaca el concert inaugural d'enorme 

prestigi amb Sting. La selecció internacional d'artistes es completa amb Lady 

Gaga & Tony Bennett, el duet musical de l´any entre l’actual diva del Pop i el 

gran crooner del segle XX; Ben Harper &The Innocent Criminals, concert únic 

de l´estrella del rock nord-americana amb la seva mítica banda; Julieta 

Venegas, una de les veus més reconegudes mundialment i Passenger, cantant 

i compositor britànic amb més èxits dels últims anys. 

 

Pel que fa al panorama musical espanyol destaquen Pablo Alborán, el número 

1 en vendes dels últims anys, que presentarà el seu nou treball; Miguel Bosé 

torna amb el seu estil més elegant per presentar “Amo”; Rosario, Antonio 

Orozco, Macaco, Bustamante i Gemeliers, el fenomen juvenil del moment. El 

pop-rock català estarà representat per les actuacions dels Amics de les Arts, el 

grup de folk-pop català celebra el seu desè aniversari; Blaumut, amb Núria 

Graham com artista convidada, i Mishima i Joan Miquel Oliver, en un doble 

concert la mateixa nit. 

 

El Festival comptarà també amb la nit Oooh! Cap Roig, en la qual participaran 

el grup vocal de referència a Catalunya, DeuDeVeu, i In Crescendo, els 

guanyadors del concurs Oh happy day de TV3. Serà un concert solidari, on part 

dels guanys aniran destinats a la Fundació Oncolliga de Girona. La 

programació infantil Cap Roig Mini té una cita amb Peppa Pig, un espectacle 

per a petits i grans. També tornen “els supers” de la mà dels SP3. 


