
 

 
 

 
Del 24 al 26 de juny s’han programat més de quaranta actuacions i activitats 

paral·leles a la capital del Pla de l’Estany, prop del 70% gratuïtes 
 

BON RITME DE VENDA D’ENTRADES PER 
ALS ESPECTACLES DE PAGAMENT DEL 
FESTIVAL (A)PHÒNICA DE BANYOLES 

 
Quartet Mèlt exhaureix totes les localitats per al concert del diumenge 26 de juny 

al Claustre del Monestir de Sant Esteve 
 
 

 
Banyoles, 6 de juny de 2016.- Les entrades per als espectacles de pagament del Festival de la Veu de 
Banyoles, (a)phònica, que tindrà lloc del 24 al 26 de juny a la capital del Pla de l’Estany, s’estan venent a 
bon ritme. Durant tres dies la veu serà la màxima protagonista a la capital del Pla de l’Estany, amb 23 
espectacles i 18 activitats paral·leles per a tots els públics, amb artistes consagrats i altres veus més 
emergents. 
 
Des que es van posar a la venda, les localitats disponibles per als espectacles de pagament  s’han anat 
venent a bon ritme i, en alguns casos, ja s’han esgotat. És el cas de Quartet Mèlt, que actuaran al 
Claustre del Monestir de Sant Esteve el diumenge 26 de juny a les 18 h, amb totes les entrades 
exhaurides. Guanyadors de la tercera edició del programa Oh Happy Day de TV3, presentaran el seu 
primer disc d’estudi, Maletes (RGB Suports, 2016). Aquest és el quart espectacle del festival que 
exhaureix totes les localitats i se suma als concerts de Sanjosex i de Guillem Roma i Judit 
Neddermann a la Barca Tirona, i al de Manel durant la presentació de l’(a)phònica el 13 de maig, que es 
van exhaurir en pocs minuts. 
 
Pel que fa a la resta d’espectacles de pagament, pel divendres 24 de juny destaca l’espectacle Eclèctic, 
coproduït amb el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en què hi participen gairebé un 
centenar de cantaires d’entre 12 i 17 anys (17 h i 19 h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 8 €). Així 
mateix, el monòleg d’Ivan Benet Informe per a una Acadèmia (21:30 h, Teatre Municipal de Banyoles, 8 
€). També per al concert de la cantaora i cantautora Mayte Martín, que estrenarà oficialment a Banyoles 
el seu projecte més personal, Tempo Rubato acompanyada de músics de reconeguda trajectòria com 
Pau Figueres a la guitarra i el quartet Qvixote (23 h, Estrella Damm Club Natació Banyoles, 15€-18€).  
 
Per l’endemà, dissabte 25 de juny, queden poques localitats per veure per última vegada l’espectacle 
Germà Negre: Els àngels fan ballades, en què s’acompanyen de la Cobla Bisbal Jove i l’esbart 
dansaire Fontcoberta (16:30 h i 20:30 h, Teatre Municipal de Banyoles, 12 €). També s’ha venut gran 
part de l’aforament per al concert de Maria del Mar Bonet, que acompanyada per Borja Penalba donarà 
nous aires a les seves peces més emblemàtiques (18:15 h, Claustre del Monestir de Sant Esteve, 10€ - 
12€). I per a l’actuació del nord-americà Micah P. Hinson, un cantautor que recull l’herència del folk-rock 



 

 
 

clàssic, per oferir la que serà la seva única actuació a Catalunya (22 h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 
12€-14€).  
 
Per al diumenge 26 de juny, les entrades per a la primera actuació a les comarques gironines del 
cantaor i artista multidisciplinari Niño de Elche (19:15 h, Teatre Municipal de Banyoles, 8€-10€) també 
es venen a bon ritme, així com les de l’actuació de Celeste Alías i Marco Mezquida, que presentaran el 
disc Llunàtics (Temps Record, 2015) (20:45 h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 8€-10€).  
 
Les entrades i abonaments (4, 6 o 8 espectacles) estan a la venda 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 dijous de 8:30 h a 18:45 h i divendres de 8:30 h a 16:45 h).  
 
Al marge de les actuacions de pagament, cal destacar que prop del 70% de les propostes són 
gratuïtes, entre les que s’hi podran veure Vox Bigerri i La Mata de Jonc, Ramon Mirabet, Santi Careta, 
Wom, Pulmon Beatbox, Oques Grasses, Lluís Gavaldà i Trau, Maria Arnal i Marcel Bagés, Velvet 
Candles i Maika Makovski, entre d’altres.  
 
També cal destacar que s’han programat tot un seguit d’activitats paral·leles com el tast de concerts, 
que s’organitzarà per tercera vegada i comptarà amb Roig!, Paula Grande, Minerva, Alba Careta & 
Ferran Jaumira, Capcadira, Paula Valls i Pistola. També es podran visitar diverses exposicions: (a) 
2016, La veu dels sense veu i cabosanroque desmuntant Paul Fuster. Altres activitats en què es 
podrà participar són un taller familiar, unes estades de veu, gastronomia o un club de lectura de 
poesia, entre d’altres. 
 
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 hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Jorge 
Drexler, The Excitements, Maïa Vidal, Joan Margarit & Carles Margarit, Standstill, Juan Perro, Mishima, 
Las Migas, Joan Miquel Oliver, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, Martirio, 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, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre molts d’altres. El Festival està organitzat per 
l’Ajuntament de Banyoles, gestionat integralment per l’empresa Alter Sinergies i forma part de la xarxa A-
petit.  
 
 

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


