
 

Nota de premsa 

 

El Festival de Cap Roig supera el seu rècord 

d'assistència amb 46.316 espectadors 

 

 El Festival de Cap Roig, promogut per la Fundació Bancària "la 

Caixa" i dirigit per Clipper 's Live, tanca aquesta dissetena edició 

amb un total de 20 sold outs. 

 

 Entre els artistes que han integrat la present edició destaquen 

Wilco, Woody Allen, Pretenders, Norah Jones, Luis Fonsi, David 

Bisbal, Els Amics de les Arts i Umberto Tozzi, entre d'altres. 

 

 Certamen de referència a nivell europeu, Cap Roig s'ha convertit en 

el primer festival de música del món en obtenir el segell Biosphere, 

basat en els criteris de sostenibilitat establerts en els 17 Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

 

 

Palafrugell, 22 d'agost de 2017. Amb el cantant Jason Derulo s'ha posat punt 

final a una edició amb 27 actuacions, nacionals i internacionals, que han 

conformat un cartell eclèctic i de primer nivell, amb l'objectiu d'oferir una oferta 

cultural de qualitat arribant al major nombre de públics possible. Per l'escenari 

de Cap Roig han desfilat artistes de la talla de Wilco, Woody Allen, Anastacia, 

Passenger, Pretenders, Blaumut, Paula Valls, Norah Jones, Estopa, Sílvia 

Pérez Cruz, Melendi, Els Amics de les Arts, Índia Martínez, Luis Fonsi, Dani 

Martín, Iván Ferreiro, Ramon Mirabet, Sweet Califòrnia, Miguel Bosé, Sidonie, 

La Iaia, Umberto Tozzi, Homes G, Ben Harper i David Bisbal. 

 

El Festival de Cap Roig, dirigit per Clipper 's Live i promogut per la Fundació 

Bancària "la Caixa", clausura així la seva dissetena edició, superant, un any 

més, el seu propi rècord d'assistència amb la xifra de 46.316 espectadors 

durant els mesos de juliol i agost. Al llarg del Festival de Cap Roig han assistit a 

diversos concerts diferents personalitats del món polític, cultural i esportiu del 

país. 

 

El director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, ha atribuït 

l'èxit de públic d'aquesta edició i el creixent interès que suscita el certamen a 

"l'elevada qualitat de la programació i la selecció de primeres figures de 



diferents gèneres musicals que han compost el cartell d'un festival que es 

consolida com a referent cultural en l'àmbit europeu". Ha destacat també 

"l'aposta per incloure una oferta dirigida al públic infantil". 

 

Giró ha subratllat especialment "l'impuls econòmic que suposa per a la zona de 

la Costa Brava l'atracció que exerceix el festival". "Cap Roig genera un impacte 

de més de 15 milions d'euros i 220 llocs de treball a temps complet", ha indicat 

en base a l'estudi realitzat per la consultora PwC sobre la repercussió de 

l'activitat que genera el conjunt de Cap Roig, que, a més d'albergar al festival i 

de comptar amb un dels jardins botànics més importants d'Europa, es projecta 

com a centre de reflexió al voltant de la sostenibilitat i l'economia social. 

 

El director del Festival de Cap Roig i president de Clipper 's Live, Juli Guiu s'ha 

mostrat "molt satisfet que una vegada més el públic hagi donat suport tan 

àmpliament les diferents propostes del Festival. Hem apostat per un cartell 

d'artistes que abastava diferents gèneres, sempre apostant per la qualitat i per 

les figures més destacades del panorama musical nacional i internacional. Tot 

això ha significat un gran esforç per part de tot l'equip en una edició amb 25 nits 

i és un orgull veure la resposta del públic, una vegada més, superant la xifra 

d'espectadors". Guiu ha agraït a la Fundació Bancària "la Caixa", patrocinador 

principal del Festival, així com a la resta de patrocinadors, la seva confiança: 

"El seu suport contribueix, un any més, a fer del Festival de Cap Roig una 

experiència única que l'avala com una referència a nivell de festivals a Europa". 

 

L'únic Festival de música del món amb certificat Biosphere 

Aquesta edició acaba, a més, amb la concessió al Festival del certificat 

Biosphere que suposa el compromís amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, aprovats a la Cimera de les Nacions Unides de 2015 i en la Cimera 

de París contra el Canvi Climàtic (COP21). El foment del desenvolupament 

econòmic i social del 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 adoptats per el festival que l'han portat a l'obtenció 

d'aquesta distinció de prestigi atorgat per l'Institut de Turisme Responsable 

(ITR) i basat en els criteris de sostenibilitat establerts als 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

 

Concert solidari i programació per al públic infantil 

El Festival ha comptat també amb una nit solidària. Una part de la recaptació 

del concert d'Umberto Tozzi, que es va celebrar el 12 d'agost, va anar a 

benefici de l'entitat Institut de Recerca Biomèdica de Girona. Aquesta iniciativa, 

promoguda per la Fundació Bancària "la Caixa" i Clipper 's Live en el marc del 



Festival, repercutirà en projectes que millorin els resultats i tècniques de la 

cirurgia oncològica. 

 

Un any més, es consolida Cap Roig Mini, iniciativa que va començar el 2013 

com la programació infantil del Festival. Aquest any s'han programat els 

espectacles Alícia en el País de las Maravillas i La Sirenita, que han fet 

protagonistes els més petits. 

  

Oferta gastronòmica de qualitat que converteix el Festival en tota una 

experiència 

La gastronomia de qualitat i centrada en productes de proximitat de l'Empordà 

té una presència destacada al Festival de la mà del prestigiós restaurant Via 

Veneto. Amb la seva renovada estrella Michellin i els seus 40 anys 

d'experiència, l'equip de sala es trasllada al complet a Cap Roig i, a més, es 

reforça amb unes 60 persones de la comarca per aconseguir una plantilla 

d'unes 100 persones. 

 

La seva oferta gastronòmica en els tres espais (plaça, claustre i restaurant) 

s'adapta a l'espectador oferint una experiència gastronòmica de qualitat tenint 

en compte productes de proximitat i proveïdors locals en un dels paratges més 

bells de la Costa Brava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

Comunicació i Premsa Clipper’s: 

Maite Garcia: 93 240 05 20 - 669 554 356 - prensa@caproigfestival.com     
 

Departament de Comunicació de l'Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
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