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El dissabte a les 15:45 h es durà a terme la proposta Instagram Your City, un recorregut per a 

instagramers per diversos escenaris del festival  

 
KITSCH A LA COVA, MORGAT MORGAT, SANJOSEX I 

GERMÀ NEGRE EN ACÚSTIC, ENTRE LES 
PROPOSTES DE L’(A)PHÒNICA PER DISSABTE 

 
Arriben les semifinals del 5è Campionat Estatal de Beatbox en què 8 participants 

batallaran amb la veu per aconseguir el títol  
 

 
Banyoles, 20 de juny de 2014.- Les veus de Kitsch a la Cova, Morgat Morgat, Sanjosex i Germà 
Negre en acústic són algunes de les que sonaran aquest dissabte a l’onzè Festival de la Veu de 
Banyoles, (a)phònica, que fins al 24 de juny comptarà amb una quarantena d’activitats amb la veu 
com a fil conductor. Durant aquest dissabte també es podran seguir les semifinals del 5è Campionat 
Estatal de Beatobx i participar en un recorregut per a usuaris d’Instagram.  
 
El dissabte 21 de juny arrencarà a les 13 h amb l’actuació de Germà Negre en acústic al Claustre 
del Monestir de Sant Esteve. Amb el folk festiu que els ha fet característics presentaran una 
proposta que es passejarà pels grans referents del repertori musical dels Països catalans. A partir 
de les 20 h, es podran seguir les semifinals del 5è Campionat Estatal de Beatbox al Teatre 
Municipal de Banyoles. Prèviament, a les 18 h i 18:30 h es durà a terme una beatmob a la plaça 
Major i a les 19 h, el jurat del campionat durà a terme una exhibició a l’escenari Juanola La Muralla. 
 
Amb totes les entrades exhaurides, a les 21 h a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles es podrà 
veure la presentació a les comarques gironines de Llibert, l’espectacle en què l’actriu Gemma Brió 
debuta a la dramatúrgia. Seguidament, a les 22:45 h, es presentarà oficialment Kitsch a la Cova a 
l’Auditori de l’Ateneu, un nou projecte de rock fosc fet a casa nostra. Després del seu concert es 
podrà escoltar al grup banyolí Morgat Morgat que, després de rebre el Premi Joventut 2013 al 
Concurs Sona 9 i d’actuar arreu del territori, està preparant el que serà el seu primer disc. Actuarà a 
l’escenari Juanola La Muralla a mitjanit (gratuït) Seguidament, al mateix escenari a les 01 h, 
Sanjosex presentarà el seu darrer àlbum, Festival (Bankrobber, 2014), un repertori de cançons molt 
més elèctriques, vitals, fresques i optimistes per acabar la jornada (gratuït).  
 
Les entrades i els abonaments per als espectacles de pagament es poden adquirir al web 
www.aphonica.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. 
Indústria, 25 / 972 57 00 50, de dilluns a divendres de 8:30 h a 19 h). En cas que en quedin de 
disponibles, es vendran una hora a abans a la taquilla. 

Entre les activitats paral·leles per aquest dissabte cal destacar l’Instagram Your City, un 
recorregut per descobrir com es viu l’(a)phònica a la ciutat, la transformació d’espais emblemàtics en 
escenaris, l’ambient als carrers, el backstage... El recorregut començarà a les 15:45 h a l’escenari 
Juanola La Muralla. Les persones que s’hi vulguin inscriure ho han de fer a 
www.instagram.costabrava.org. Així mateix, en el marc del tast de concerts, a les 16:30 h es podrà 
escoltar al duet Cita a Cegas a Gelats Artesans Janeret, davant de l’estany (gratuït). 
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El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va néixer l’any 2004 com una de les propostes 
musicals que la ciutat va engegar en el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana. La profunda 
tradició musical de la ciutat i l’auge dels darrers anys, així com la voluntat de la capital del Pla de 
l’Estany d’organitzar un esdeveniment de referència han fet que l’(a)phònica s’hagi consolidat, edició 
rere edició, com un festival de renom i popular, sense perdre la seva identitat i que en les darreres 
edicions ha aplegat més de 18.000 assistents. Pel festival ja han passat artistes i formacions de 
reconeguda trajectòria com Manel, Maïa Vidal, Standstill, Juan Perro, Mishima, Las Migas, Retaule 
d’avars, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, Martirio, Maria del Mar Bonet, Najwa, Sílvia 
Pérez Cruz & Javier Colina Trio, Raimon, Pedro Guerra, Hanne Hukkelberg, Christina Rosenvinge, 
Nouvelle Vague, Roger Mas, Love of Lesbian, I Fagiolini, Jay-Jay Johanson, Lluís Llach, Amanda, 
Najwa, Ariel Rot, Albert Pla, Mayte Martín, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre molts d’altres. El 
festival està organitzat per l’Ajuntament de Banyoles, produït per l’empresa Alter Sinergies i forma 
part de la xarxa A-petit. 
 
 

 
Més informació:     
www.aphonica.banyoles.cat  
comunicacio@altersinergies.com 
671 384 584 
 
 


