


QUARANTA PROPOSTES DE MÚSICA, CINEMA I DANSA A LA 
XEFLA'09, LA NOVA PROGRAMACIÓ D'ESTIU DE FIGUERES  

• La nova proposta d'oci i cultura per a les nits d'estiu tindrà lloc els 
dimecres, dijous i divendres del mesos de juliol i agost i alguns dies del 
setembre a la plaça Josep Pla, la Rambla i la Cate 

• Grups com Dolça  Tardor,  Terra  Endins  o  Ankai  protagonitzen  els 
“Dimecres popular”; Feliu Ventura, Cris Juanico, Guillamino o Nubla les 
“Seleccions Acústica” dels dijous, i l'Orquestra Plateria, Merkado Negro 
o Di-Versiones els “Divendres Pep Ventura” 

• La retransmissió a la Rambla de l'actuació d'Àngel Corella al Festival 
de  Peralada,  la  prèvia  del  Festival  Tramuntana,  les  sardanes  dels 
divendres o el cicle de “Cinema a la fresca” completen la programació

Figueres, 26-06-09.  Una quarantena de propostes de música, cinema i 
dansa formen la programació  Xefla '09, la nova proposta pels mesos 
d'estiu a Figueres. Xefla '09” està organitzat per Figueres 2009 CCC i la 
regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de 
Promo Arts Músic, el Festival del Castell de Peralada, Cine Club Diòptria, 
La Cate, Foment de la Sardana, el Festival Tramuntana i l'Associació “Z”.

La nova proposta d'estiu, que substitueix el “Gresca a la Fresca”, amplia 
els dies d'activitats. A diferència d'altres anys, els dimecres també hi 
haurà  actuacions  que  se  sumaran  a  les  programades  els  dijous  i 
divendres, com venia sent habitual. 

La majoria de propostes, com els concerts de música, tindran lloc a la 
plaça Josep Pla, mentre que la Rambla acollirà les sardanes, i la Cate, 
les projeccions del “Cinema a la Fresca”. Totes les activitats  s'iniciaran 
entre les deu i les onze del vespre i són gratuïtes. Aquesta és la relació 
propostes previstes. 

Dimecres popular. Havaneres, cantautors de l'Empordà, grups locals o 
balls folklòrics de Sud-Amèrica, entre altres, ocuparan la plaça Josep Pla 
en les jornades més “populars” del Xefla'09

Seleccions Actústica. Feliu Ventura, Guillamino, Orquestra Fireluche, 
Nubla, Cris Juanico i Möondo pujaran els dijous a l'escenari de la plaça 
Josep Pla amb les Seleccions Acústica. 



Divendres Pep Ventura. Doble programació musical 
per a les nits de divendres: 

• A la Rambla, sardanes, a partir de les deu de la 
nit, amb les cobles la Principal d'Olot, la Bisbal 
Jove o Ciutat de Girona, entre moltes altres.

• A partir de les onze de la nit,  més música a la 
plaça Josep Pla,  amb les formacions Orquestra 
Plateria,  Di-Versiones,  Merkado  Negro,  Carlos 
Segarra Rock'n'roll Club o U2 Tribut, entre altres. 

Prèvia  Festival  Tramuntana.  El  divendres  10  de  juliol,  Figueres 
acollirà la prèvia del Festival Tramuntana, amb una presentació d'aquest 
esdeveniment,  la  projecció  d'una  selecció  de 
video experimental internacional que inclourà la 
pre-estrena  d'algunes  de  les  peces  de  l'edició 
d'aquest any i  l'actuació audiovisual  en directe 
del  col·lectiu  experimental  Sonom.org.  Després 
de  l'estrena  a  París,  aquest  grup  artístic  de 
Barcelona presenta a Figueres una actuació que 
fusiona la narració sonora i visual. La composició 
està  basada  en  l'instrument  “Faròphon” 
(desenvolupat  pel  grup  al  centre  de  producció  artística  Hangar.org), 
sistemes de sincronia, bases sonores digitals i imatges pròpies produïdes 
amb sistemes generatius. TRAMUNTANA’09 tindrà lloc en la seva tercera 
edició  els  dies  16,  17,  18  de  juliol  a  Cadaqués.  El  festival  inclou 
instal·lacions  multimèdia,  actuacions  audiovisuals  experimentals  i  la 
projecció  de  la  selecció  de  peces  de  video  experimental  presentades 
aquest any. Les activitats són gratuïtes. El festival s’emmarca dins les 
seccions de MIAC’09 (6ª Marató Internacional d’Artistes a Cadaqués) i 
està  organitzat  per  l'ACVEC  (Associació  Cultural  de  Video-art  i 
Electrònica de Cadaqués). 

Retransmissió Àngel Corella. El dijous, 30 de juliol, una pantalla de 
grans dimensions retransmetrà en directe a la Rambla 
de  Figueres  l'actuació  del  ballarí  Àngel  Corella  al 
Festival de Peralada. El ballarí estrena la peça String 
Sextet, que és  la seva primera creació coreogràfica. 
L'espectacle  començarà  simultàniament  a  Peralada  i 
Figueres, a les deu de la nit. 

Cinema  a  la  fresca. Tres  films  i  dos  documentals  conformen  la 
programació del “Cinema a la fresca”, que té lloc a la Cate, els dijous del 
mes de juliol, el 27 d'agost i el 3 de setembre. Els dos últims dies es 
projecta el documental “50 anys de la nova cançó”, en dues sessions. La 
primera  titulada  “D'un  temps,  d'un  país  i  Canet  Rock”  i  la  segona, 
“Raimon 65' i la nova cançó”.   



EL CALENDARI 

DIMECRES POPULAR

8 de juliol ANKAI

15 de juliol CANTAUTORS DE L’ALT EMPORDÀ 

22 de juliol NIT D’HAVANERES – TERRA ENDINS 

29 juliol DOLÇA TARDOR  

05 d' agost PERE MACAU 

12 d'agost CONYA EN BICICLETA 

19 d'agost    ASOCIACIÓN AIRES DE MI TIERRA – Bailes folklóricos de Sudamerica

SELECCIONS D'ACUSTICA

09 de juliol FELIU VENTURA

16  de juliol  GUILLAMINO + PEDRALS 

23 de juliol  ORQUESTRA FIRELUCHE 

30 de juliol CORELLA

06 d'agost   NUBLA  

13 d'agost  CRIS JUANICO 

20 d'agost MÖONDO 

DIVENDRES PEP VENTURA

10 de juliol  PRÈVIA TRAMUNTANA FESTIVAL

17 de juliol CARLOS SEGARRA ROCK’N’ROLL CLUB 

24 de juliol MERKADO NEGRO 

31 de  juliol ORQUESTRA DI-VERSIONES  

07 d'agost   U2 Tribut (Please) 

14 d'agost THE PINOCCIOS 

21 d'agost ORQUESTRA PLATERIA 

SARDANES
3 de juliol Els Rossinyolets
10 de juliol Vila de la Jonquera
17 de juliol Genisenca
24 de juliol Ciutat de Girona
31 de juliol Principal d'Olot
7 d'agost Foment del Montgrí
14 d'agost Cervianenca
21 d'agost Bisbal Jove
28 d'agost Vila de la Jonquera
11 de setem bre Els Rossinyolets

CINEMA A LA FRESCA

2 de juliol "LARS Y UNA CHICA DE VERDAD"

16 de juliol "WALLACE & GROMIT, LA MALDICIÓN DE LAS VERDURAS"

23 de juliol "AVANTI!" 

30 de juliol "FICCIÓ"

27 d'agost

3 de setem bre

50 ANYS DE LA NOVA CANÇÓ - Program a nº 2: Raim on 65' i La nova cançó

50 ANYS DE LA NOVA CANÇÓ - Program a nº 1 : D’un tem ps d’un país i 
Canet Rock


