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El Festival de la Veu de Banyoles, que tindrà lloc del 18 al 21 de juny, 

presentarà aquest dijous 28 de maig tota la programació de la 12a edició 
 

EXHAURIDES LES ENTRADES PER ALS 
CONCERTS DE MAZONI I THE NEW RAEMON A LA 

BARCA TIRONA DURANT L’(A)PHÒNICA 
 

Les entrades per al concert de Paco Ibáñez a l’Estrella Damm Club Natació 
Banyoles es venen a bon ritme 

 
 
Banyoles, 25 de maig de 2015.- Les entrades per als concerts de Ramón Rodríguez (The New 
Raemon) i Jaume Pla (Mazoni) a la Barca Tirona dins del Festival de la Veu de Banyoles, 
(a)phònica, s’han exhaurit. Aquestes són dues de les quatre actuacions que el Festival ha avançat 
de la programació de la 12a edició, que tindrà lloc del 18 al 21 de juny, i que presentarà oficialment 
aquest dijous, 28 de maig.  
 
Des que es van posar a la venda divendres passat, les entrades dels tres concerts avançats pel 
Festival (a)phònica s’han venut a bon ritme. En menys de 24 hores s’han exhaurit les entrades per al 
concert de Ramón Rodríguez a la Barca Tirona. L'ànima de The New Raemon presentarà les 
cançons del seu darrer disc, Oh, Rompehielos (BCore, 2015), i també farà un repàs a la seva 
trajectòria (dissabte 20 de juny, 19 h). L’altre concert per al qual ja no queden entrades és el de 
Jaume Pla (Mazoni) també a la Barca Tirona, on tocarà en solitari una selecció dels temes del seu 
darrer disc, Sacrifiqueu la princesa (Bankrobber, 2013), i també d’anteriors àlbums (diumenge 21 de 
juny, 17 h). 
 
Pel que fa a les entrades per al concert del reconegut cantautor Paco Ibáñez s’estan venent a bon 
ritme. Onze anys després d’actuar al Festival, i amb més de 50 anys de carrera, hi tornarà per fer un 
repàs a les seves Vivencias: tot allò viscut, els països que porta al cor, les llengües, les músiques... 
Cançons d’amor, lluita i resistència d’un artista indispensable, que ha donat veu als millors poetes: 
des d’Alfonsina Storni a Pablo Neruda, passant per Rubén Darío, Luis de Góngora o César Vallejo, 
entre d’altres. Un concert que ja ha passat per París, Sevilla o Barcelona, i que presentarà per 
primera vegada a les comarques gironines, en un indret tan especial com és l’escenari Estrella 
Damm Club Natació Banyoles, al costat de l’estany (divendres 19 de juny, 23:15 h, 18 € / 15 € 
anticipada). Les entrades anticipades es poden adquirir a 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). 
 

 
Més informació:     
Alda Rodríguez · Alter Sinergies 
www.aphonica.banyoles.cat · comunicacio@altersinergies.com  
671 384 584 


