
 

 
 

 
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 
 

L’(A)PHÒNICA ESCALFA MOTORS AMB L’INICI 
DE DIVERSES ACTIVITATS PARAL·LELES 

 
Poesia, exposicions, cant coral o contes per a nadons són algunes de les 

activitats que tindran lloc aquesta setmana a Banyoles 
 
 

 
Banyoles, 14 de juny de 2016.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que tindrà lloc del 24 al 
26 de juny, comença a escalfar motors aquesta setmana amb diverses activitats paral·leles: el club de 
lectura Anna Akhmàtova. Poesia completa, Contes musicals a càrrec d’Olga Cercós, La veu dels sense 
veu, Amb un dimoni a cada orella i la 16a Trobada de cantaires del Pla de l’Estany. 
 
La vinculació del festival amb diverses entitats del Pla de l’Estany, fa que cada any l’(a)phònica compti 
amb una quinzena d’activitats paral·leles relacionades amb la veu: exposicions, tast de concerts, 
gastronomia o tallers, entre d’altres. En aquesta edició, són 18 propostes, algunes de les quals arriben 
aquesta setmana. 
 
El dimarts 14 de juny a les 19 h tindrà lloc el club de lectura de poesia Anna Akhmàtova. Poesia 
completa, a càrrec d’Albert Torrescasana i el filòleg i expert en literatura eslava Pau Freixa. Figura 
cabdal de la poesia russa del segle XX, Anna Akhmàtova (1889-1966) és un referent imprescindible i una 
de les autores russes més traduïdes arreu d’Europa. Va dedicar el seu art a crear lligams amb el passat 
poètic i a projectar-los al futur, més enllà de la postura fàcil d’alguns de lloar el règim. L’acte tindrà lloc al 
Pati de Ca la Flora a les 19 h (gratuït). 
 
Per als més petits de la casa (de 0 a 3 anys) el dijous 16 de juny a les 10 h (gratuït) tindrà lloc la sessió 
Contes musicals, a càrrec d’Olga Cercós, a la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany. Una sessió de 
contes musicals que pretén fomentar el gust per la música clàssica, tot valorant la importància del ritme i 
l’ús de la llengua oral. En aquesta ocasió, entre altres propostes, la narradora Olga Cercós desgranarà 
Babar, el petit elefant, tot un personatge clàssic dels contes infantils, amb música de Francis Poulenc. 
També a la Biblioteca, fins al 30 de juny, es podrà consultar l’exposició (a) 2016, amb material sonor i 
gràfic dels artistes que actuaran al festival.  
 
El divendres 17 de juny a les 20 h s’inaugurarà l’exposició La veu dels sense veu a la Fundació Lluís 
Coromina – Espai Eat Art. Un projecte audiovisual i expositiu de l’Obrador de Càritas Pla de l’Estany que 
aborda, des d’un punt de vista creatiu i crític, el sexisme, la vellesa, els desnonaments i la immigració. El 
col·lectiu està integrat per una vintena de joves de tres centres de secundària del Pla de l’Estany i per 
una desena d’adults de diferents àmbits i inquietuds. La mostra es podrà visitar fins al 30 de juliol 
(gratuït). 
 



 

 
 

El dissabte 18 de juny a les 20 h s’inaugurarà l’exposició Amb un dimoni a cada orella a la Llotja del 
Tint. Una mostra a càrrec del col·lectiu Nuboläris de Sant Feliu de Guíxols (Nei Albertí, Àlex Pallí i Xavi 
Lloses) que exploren i extorsionen la música i els seus límits des d’una òpitica totalment entremaliada. 
L’exposició es podrà veure fins al diumenge 7 d’agost (gratuït). 
 
El diumenge 19 de juny a les 18 h tindrà lloc la 16a Trobada de cantaires del Pla de l’Estany, una 
jornada dedicada al món coral, per compartir repertoris i experiències, i comprovar la gran vitalitat 
d’aquest moviment a la comarca. Hi participaran set formacions: Grup de caramelles de Sant Miquel de 
Campmajor, Coral Les Estunes del Centre Cívic de Porqueres, Coral Veus de l’Estany, Coral La Vall del 
Terri, Coral Plenitud del casal de la gent gran de Banyoles, Coral de Fontcoberta i Veus de Can Puig. 
 
L’(a)phònica tindrà lloc del 24 al 26 de juny, amb quaranta actuacions i activitats paral·leles per a tots 
els públics. Durant tres dies la veu serà la màxima protagonista a la capital del Pla de l’Estany, amb 
artistes consagrats i altres veus més emergents, entre les quals destaquen Eclèctic, Mayte Martín, Maria 
del Mar Bonet i Borja Penalba, Celeste Alías i Marco Mezquida, Maika Makovski, Ramon Mirabet, 
Informe per a una Acadèmia, Micah P. Hinson, Niño de Elche, o Lluís Gavaldà i Trau, entre molts altres. 
Durant el festival també es duran a terme altres activitats paral·leles, com el Tast de concerts, amb Paula 
Grande, Roig, Minerva, Alba Careta & Ferran Jaumira, Pistola, Capcadira i Paula Valls, Cor de Teatre 
Joves, la instal·lació interactiva cabosanroque desmuntant Paul Fuster, un taller familiar, unes estades de 
veu, i gastronomia. 
 
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).  
 
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 
 
 


