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El Festival de Cap Roig confirma abans del seu inici la venda de més de 36.000 entrades

Director, Thursday 11 July 2019 - 13:57:22

El Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper s Live amb l'impuls de la Fundació Bancària la Caixa i
CaixaBank, confirma avui la venda ja de més de 36.000 entrades sumant les vendes dels diferents espectacles.

Juli Guiu, director del Festival, afirma que poder començar el Festival amb aquestes xifres ens fa estar molt satisfets pel cartell
presentat aquest any. Els cinc sold out i entrades pràcticament exhaurides en deu concerts més, ens anticipa una gran
edició. Seran 26 nits marcades per l´eclecticisme que ens caracteritza i que demostra la confiança d´un públic fidel que, any
rere any, escull el Festival de Cap Roig com a referent de nits extraordinàries amb grans estrelles internacionals, nacionals i
catalanes en un entorn incomparable de la Costa Brava.

Recordem que ja s´han exhaurit de forma anticipada les entrades pels concerts de Diana Krall (20 de juliol), Silvia Pérez Cruz
(21 juliol), Luis Fonsi (31 juliol), Morat (16 agost) i Aitana (18 agost).

Restant 1 dia per l´inauguració del Festival de Cap Roig, cal destacar que queden les últimes entrades pels concerts de

Nile

Rodgers & Chic (13 juliol), Sting (19 juliol), Ben Harper & The Innocent Criminals (26 juliol) , Liam Gallaguer (27 juliol), Jamie
Cullum ( 2 agost), David Bisbal (14 agost), Katie Melua (3 agost), Taburete (6 agost), Álvaro Soler (12 agost) i Ara Malikian
(19 agost).

El festival arrencarà demà divendres 12 de juliol amb el concert de

Maluma i oferirà un total de 26 concerts fins el 21 d´agost als

Jardins de Cap Roig, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras.

Ainhoa Arteta serà l´encarregada de clausurar el certamen, oferint un recital solidari en benefici de l´associació

AcompanyArt.

El Festival de Cap Roig ha estat el primer festival del món en obtener el segell Biosphere, reconeixament basat en els criteris de
sostenibilitat establerts en els Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més a més, per segon
any consecutiu, ha compensat les seves emissions de gasos d´efecte efecte hivernacle.

