
DIVENDRES 05 JULIOL · 22.30 H · VILABERTRAN

BLAUMUT I JOAN DAUSÀ

DISSABTE 13 JULIOL · 22.30 H · ROSES
MANEL

DISSABTE 20 JULIOL · 22.30 H
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SÍLVIA PÉREZ CRUZ

JULIOL 2013    INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES A: www.sonsdelmon.cat

CONJUNT MONÀSTIC · VILABERTRAN · ESPAI LA CIUTADELLA · ROSES · PLAÇA DE LA BASÍLICA · CASTELLÓ D’EMPÚRIES

SONS DEL MÓN
SOTA LES ESTRELLES
SORTIDA NOCTURNA EN CATAMARÀ: CONCERT+COPA

MÚSICA I GASTRONOMIA
ENTRE VINYES

CELLER LA VINYETA
MOLLET DE PERALADA

DIVENDRES 19 JULIOL · 21.30 H · ROSES
LOS CHICOS DEL CORO
AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA CORAL CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ



L’Ajuntament de Roses i Promo Arts Music signen un conveni que assegura tres anys més 
la continuïtat del festival a Roses, incrementant un 60% la seva aportació. Creix el nombre 
de concerts i activitats de Sons del Món, amb la incorporació de Castelló d’Empúries, com 
a nova seu del festival.

El festival passa a portar el subtítol de Vi and Music. Empordà, que confirma l’aposta decidida 
per la promoció del vi i del territori.

Aquesta vinculació del festival amb el món del vi ha generat un acord amb Patronat Turisme 
Costa Brava, per promocionar la Ruta del vi DO Empordà.

Per primera vegada es duran a terme activitats de Sons del Món a cellers, com el concert de 
Joanjo Bosk i la cuina de I Cook It al Celler La Vinyeta de Mollet de Peralada. Tantmateix, 
el 20 de juny, es presentaran els maridatges 2013, amb la sommelier Anna Vicens en una 
soirée a la Capella del Convent de Santa Clara, que també comptarà amb la música de Laia 
Vehí & Jazz de Copes trio.

Es crearan uns paquets enoturístics Ruta del vi DO Empordà, que inclouran l’entrada al 
concert, sopar i visita+tast als cellers de la DO Empordà. Aquests paquets es promocionaran 
a través de portals web especialitzats, per captar públic de comarques barcelonines, que a 
través del festival conegui la Ruta del vi DO Empordà.

Arran de l’èxit de l’any passat, esgotant en pocs dies les entrades, les sortides nocturnes en 
catamarà per la badia de Roses es repetiran els dies 4, 12, 20 i 26 de juliol a les 22:30h.

Els concerts de Vilabertran vindran precedits pels sopars a l’Hort del Prior, un dels clàssics 
del festival, que pengen el cartell de complet cada nit. Enguany, els restaurants convidats 
són: el restaurant Amiel Molins de Pont de Molins i el restaurant Coordenades de Figueres, 
de l’ex Bulli Xavi Quera.

Luz Casal, oferirà el seu únic concert a l’Estat Espanyol de l’estiu, el 27 de juliol a la 
Ciutadella de Roses. Carlos Nuñez, en plena gira internacional, realitzarà el seu únic concert 
a Catalunya, abans de l’inici de gira pels Estats Units i Canadà.

Sílvia Pérez Cruz també oferirà un dels únics concerts de l’espectacle 11 de novembre a 
Catalunya dins del festival. Manel i Els Amics de les Arts, han passat per la plaça del Fort 
de Vilabertran, abans d’esdevenir grups de masses; enguany la nostra aposta passa per 
programar a Blaumut i Joan Dausà, dos dels grups més prometedors de l’escena catalana 
actual. Los Chicos del Coro, en plena gira europea, oferiran el seu repertori basat en el film 
francés homònim a la Ciutadella de Roses. Comptarem amb la col·laboració de la Coral 
Centre Escolar Empordà.

Manel, l’avançament de programació d’aquesta edició, ja supera el miler d’entrades venudes.

Les entrades del festival es poden adquirir a través de: www.sonsdelmon.cat

Els titulars del Festival



SOIRÉE VI & MUSIC · PRESENTACIÓ DELS VINS MARIDATS · AMB ANNA VICENS
DIJOUS 20 DE JUNY DE 2013 · 20.00H · CAPELLA DEL CONVENT DE SANTA CLARA
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Música en viu: LAIA VEHÍ & JAZZ DE COPES TRIO. Preu entrada: 10 €

SONS DEL MÓN SOTA LES ESTRELLES. Sortides en catamarà
DIJOUS 4 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
MARIA TERESA NOGUERA I EUCLYDES MATTOS · Preu entrada: 20 € (concert + copa)

BLAUMUT I JOAN DAUSÀ
DIVENDRES 05 JULIOL DE 2013 · PLAÇA DEL FORT · VILABERTRAN
Preu entrada: Concert amb seients numerats (15€) i no numerats (12€). Aforament limitat.

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
DISSABTE 06 JULIOL DE 2013 · PLAÇA DEL FORT · VILABERTRAN
Preu entrada: Concert amb seients numerats (25€) i no numerats (20€). Aforament limitat.

SONS DEL MÓN SOTA LES ESTRELLES. Sortides en catamarà
DIVENDRES 12 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
JAZZ DE COPES DUET · Preu entrada: 20 € (concert + copa)

MANEL
DISSABTE 13 JULIOL DE 2013 · CIUTADELLA DE ROSES
Preu entrada: Concert amb seients numerats (25€) i no numerats (22€).

LOS CHICOS DEL CORO AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA CORAL CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ.

DIVENDRES 19 JULIOL DE 2013 · 21.30h · CIUTADELLA DE ROSES
Concert amb seients no numerats. 20€.

SONS DEL MÓN SOTA LES ESTRELLES. Sortides en catamarà
DISSABTE 20 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
ARTISTA PER DETERMINAR · Preu entrada: 20 € (concert + copa)

CARLOS NÚÑEZ Trio
DISSABTE 20 JULIOL DE 2013 · 22.30h · PLAÇA DE LA BASÍLICA. CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Concert amb seients no numerats. 20€. Aforament limitat.

SONS DEL MÓN SOTA LES ESTRELLES. Sortides en catamarà
DIVENDRES 26 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
ARTISTA PER DETERMINAR · Preu entrada: 20 € (concert + copa)

MÚSICA I GASTRONOMIA ENTRE VINYES
DIVENDRES 26 JULIOL DE 2013 · 20.30h · CELLER LA VINYETA · MOLLET DE PERALADA
Concert de Joanjo Bosk i sopar d’estiu servit per I cook it. Preu sopar i concert: 29€. 

LUZ CASAL
DISSABTE 27 JULIOL DE 2013 · 22.30H · CIUTADELLA DE ROSES
Concert amb seients numerats (28€) i no numerats (25€).

Programació 2013



A l’Empordà la tradició vinícola arrenca en temps dels romans. Les vinyes 
plantades vora el mar caracteritzen el paisatge de zones com ara l’Alt i el 
Baix Empordà, amb una denominació d’origen pròpia, la D.O. Empordà, molt 
reconeguda. S’hi elaboren vins negres complexos, fragants, que sempre 
mantenen aromes de la fruita i la planta, blancs normalment joves i rosats, 
frescos i gustosos.  A la demarcació de Girona hi ha 362 viticultors i 46 cellers 
inscrits al Consell Regulador de la D.O. Empordà.
 
Actualment el vi ja forma part de la nostra identitat gastronòmica, i cada dia 
més consumidors volen conèixer l’origen del que combina la descoberta i la 
coneixença dels productes vitivinícoles del territori amb els atractius històrics, 
culturals, arquitectònics i gastronòmics de la destinació. Per aquest motiu neix 
la Ruta del vi D.O. Empordà, un club de producte que agrupa cellers, restaurants 
i hotels per a la promoció conjunta de l’enoturisme a la Costa Brava. El festival 
es suma en aquesta promoció, oferint també en aquests paquets, concerts en 
espais patrimonials.

PAQUETS ENOTURÍSTICS
RUTA DEL VI D.O. EMPORDÀ  

APOSTA DECIDIDA PER LA PROMOCIÓ DEL VI I DEL TERRITORI

Consulta la oferta dels paquets enoturístics a la web: www.sonsdelmon.cat



Amb la sommelier Anna Vicens i l’actuació de Laia Vehí & Jazz de Copes trio. 
Tasta els vins que Roger Viusà ha maridat amb els artistes participants, a la 
sisena edició de Sons del Món. Una singularitat que, si bé ja fa sis anys que es 
realitza, no deixa de sorprendre any rere any. La connexió que Viusà és capaç de 
trobar entre la música i l’enologia ofereix un viatge a través dels sentits auditiu, 
gustatiu i olfactiu, que únicament es pot experimentar a Sons del Món.  
En aquesta vetllada, Anna Vicens explicarà en persona aquests maridatges, 
mentre Laia Vehí & Jazz de Copes trio versionaran al jazz, cançons dels artistes 
participants al festival. Es degustaran els següents vins: el Cartesius blanc 
del celler Arché Pagès, mentre escoltes peces de Luz Casal; el Llavors de la 
Vinyeta amb Carlos Núñez; el Quinze Roures d’Espelt amb Silvia Pérez Cruz; 
el Blau del Mas Oller amb Blaumut i el Blanc dels aspres de les Vinyes dels 
aspres amb Joan Dausà.
Una proposta que tan pot agradar als amants del vi com als amants de la 
música en general.

Preu: 10 euros

Dijous 20 de juny de 2013
CAPELLA DEL CONVENT DE SANTA 
CLARA · CASTELLÓ D’EMPÚRIES

SOIRÉE VI & MUSIC
PRESENTACIÓ DELS VINS MARIDATS

APOSTA DECIDIDA PER LA PROMOCIÓ DEL VI I DEL TERRITORI

/Anna Vicens

/ Laia Vehí

/ Jazz de Copes



MÚSICA I GASTRONOMIA
ENTRE VINYES

A partir de les 20.30h. Concert de Joanjo Bosk i sopar d’estiu servit per I cook 
it. Preu: 29€. Aforament limitat. 

Viu l’experiència de sopar en un celler, al bell mig de les seves vinyes, com si 
fossis un dels protagonistes de la pel·lícula Entre Copes. 

Gaudeix d’una posta de sol de l’Empordà, a les vinyes del Celler La Vinyeta, amb 
la música del cantautor altempordanès Joanjo Bosk, mentre tastes un aperitiu 
i un dels vins del celler.

Finalitzat el concert degusta la cuina en viu, de I cook it. El xef Jordi Castelló 
ha preparat un menú especial per a la ocasió, maridat amb els vins del Celler 
La Vinyeta.

Divendres 26 juliol de 2013
CELLER LA VINYETA
MOLLET DE PERALADA  

APOSTA DECIDIDA PER LA PROMOCIÓ DEL VI I DEL TERRITORI



A partir de les 22.30h. Concert amb seients numerats (15€) i no numerats 
(12€). Aforament limitat. Venda entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat

No menyspreeu mai la capacitat per connectar amb la gent d’una cançó. 
Aconseguir que això passi, però, no és fàcil: els ingredients de la recepta de l’èxit 
poden ser coneguts, però cuinar-la i que funcioni, això és una altra cosa. Els dos 
protagonistes de la primera vetllada del Sons del Món 2013 han sabut conjurar 
l’encanteri que fa que una melodia i una lletra s’enganxin i no t’abandonin. Una 
nit per sentir en directe les cançons que molts s’han passat mesos taral·lejant.

En el cas de Blaumut serà més aviat la cançó que mitja Catalunya xiula. El seu 
èxit ‘Pa amb oli i sal’, inclòs al debut ‘El turista’ (2012), ha convertit aquest 
quartet d’amable pop acústic barceloní en una de les sorpreses en el panorama 
musical actual català.

Si Joan Dausà, la veu del protagonista de la sèrie d’animació ‘Arròs covat’,  
torna a  jugar al ‘Jo mai mai’ no podrà dir que mai no ha venut més de 6.000 
discos, que és la xifra assolida pel seu debut, titulat amb el nom del seu èxit. 
Dausà ja té cançons per al segon disc i les avançarà també en directe.

Divendres 05 juliol de 2013
PLAÇA DEL FORT | VILABERTRAN

Maridatge musical de Roger Viusà amb:
BLAUMUT: BLANC DELS ASPRES
Vinyes dels Aspres
JOAN DAUSÀ : BLAU / Celler Mas Oller

RESTAURANT CONVIDAT:
Restaurant Coordenades (Figueres)
Lloc on es realitza el sopar:
Hort del Prior · Vilabertran

BLAUMUT I JOAN DAUSÀ 



A partir de les 22.30h. Concert amb seients numerats (25€) i no numerats 
(20€). Aforament limitat. Venda entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat.

És la intèrpret més important de la seva generació, un d’aquells talents 
excepcionals que sorgeixen tan poc sovint. Es va donar conèixer prestant la veu 
al jazz de Javier Colina i a la guitarra de Toti Soler, i formant part de projectes 
tan diversos com el grup de flamenc heterodox femení Las Migas o el duo 
experimental Llama. Però de seguida es va fer evident que Sílvia Pérez Cruz és 
més que una cantant, i que allò que la fa tan especial no és la veu privilegiada, 
sinó allò que és capaç de transmetre amb ella. Ara l’empordanesa es presenta 
al capdavant del seu propi grup per defensar les seves primeres cançons, les 
que va publicar al debut del seu projecte personal, ‘11 de novembre’ (2012). 
Un disc que recull el procés d’aprenentatge fins a convertir-se en l’artista més 
sol·licitada de casa nostra, una intens trajecte en què va viure el naixement de 
la seva filla i la mort del seu pare, l’expert en havaneres Càstor Pérez, en la 
data que titula el disc. Un àlbum eclèctic on hi cap des de la cançó d’autora 
d’avantguarda a la samba i el fado, i que en viu defensa amb la calidesa de 
la fusta –guitarres, violoncel i contrabaix–, amb alguns dels músics que van 
acompanyar-la en la gravació, inclòs Raüll Fernandez, Refree, la seva mà dreta.

Dissabte 06 juliol de 2013
PLAÇA DEL FORT | VILABERTRAN

Maridatge musical de Roger Viusà amb:
QUINZE ROURES / Celler Espelt

RESTAURANT CONVIDAT:
Restaurant Amiel-Molins
Lloc on es realitza el sopar:
Hort del Prior · Vilabertran

SÍLVIA PÉREZ CRUZ



A partir de les 22.30h. Concert amb seients numerats (25€) i no numerats (22€).  
Venda entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat.

Des de la seva irrupció amb el debut ‘Els millors professors europeus’ (2008), 
el quartet barceloní ha protagonitzat una de les trajectòries de més èxit de la 
música popular d’aquest país. El seu secret? Segurament la transversalitat, 
la capacitat d’agradar tant al públic de comarques com als programadors del 
Primavera Sound –marc de l’estrena en directe del nou àlbum–, i que els ha 
permès iniciar gires amb totes les entrades venudes, ser número 1 a la llista de 
vendes de música de tota Espanya cantant en català –fita només assolida per 
Serrat i Llach– i col·leccionar discos d’or, un per a cada un dels tres LP que han 
publicat fins ara. A ‘Atletes, baixin de l’escenari’ (2013), Manel deixen de banda 
el costumisme i els sons acústics dels inicis –i els arranjaments orquestrals del 
segon àlbum, ‘10 milles per veure una bona armadura (2010)–, a favor d’un so 
més directe i elèctric que deixa en primer pla el seu punt fort, les lletres, amb 
una narrativa cada cop més audaç.

Dissabte 13 juliol de 2013
CIUTADELLA DE ROSES  

Maridatge musical de Roger Viusà amb:
BABALÀ / Celler Cooperativa Espolla

OFERTA GASTRONÒMICA:
Consultar a l’apartat de paquets enoturístics 
de www.sonsdelmon.cat

MANEL



A partir de les 21.30h. Preu entrada 20€. Concert amb seients no numerats.  
Venta entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat.

“Les Petits Chanteurs de Saint Marc”, es va fundar a mitjans dels anys 80, però 
va ser gràcies a la pel·lícula Los Chicos del Coro, que van aconseguir fama a 
nivell mundial, venent més d’un milió d’exemplars dels seus enregistraments. 
Aquest conjunt de prop de 30 nens i nenes d’edats compreses entre els 10 i 15 
anys, oferiran un variat repertori amb composicions del romanticisme, música 
sacra, contemporània i algunes de les cançons composades per Bruno Coulais 
que figuren a l’exitosa pel·lícula. 
Direcció: Nicolas Porte 
Intèrprets: Petits Chanteurs de Saint Marc  

Divendres 19 juliol de 2013
CIUTADELLA DE ROSES  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA CORAL
CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ

LOS CHICOS DEL CORO



CARLOS NÚÑEZ TRIO

A partir de les 22.30h. Preu entrada 20€. Concert amb seients no numerats.  
Aforament limitat. Venda entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat.

Carlos Núñez ha esdevingut un dels artistes nacionals més coneguts i  respectats 
a tot el món, com ho demostra el seu darrer disc “Discover”, un  treball que 
compta amb un grapat de col·laboracions d’artistes internacionals.

Parlen d’ell com “un dels músics més excitants i seriosos del món” per la BBC, 
o com “la única estrella planetària de la gaita” segons el diari francès Liberation, 
o com “el Jimi Hendrix de la gaita”, segons Billboard dels Estats Units.

Capaç de dominar diferents espais i aforaments, en plena gira internacional, 
Nuñez s’aturarà a Sons del Món, per realitzar un concert en format trio, davant 
d’una de les basíliques més ben conservades del romànic català i davant d’un 
aforament limitat de 400 persones.

En aquest concert  podrem escoltar les cançons més populars de la seva carrera, 
i la cançó que serà la sintonia oficial de la Volta Ciclista a Espanya 2013.

Dissabte 20 juliol de 2013
PLAÇA DE LA BASÍLICA
CASTELLÓ D’EMPÚRIES  

Maridatge musical de Roger Viusà amb:
LLAVORS / CELLER LA VINYETA

OFERTA GASTRONÒMICA:
Consultar a l’apartat de paquets enoturístics 
de www.sonsdelmon.cat



LUZ CASAL

A partir de les 22.30h. Concert amb seients numerats (28€) i no numerats (25€).  
Venda entrades anticipades: www.sonsdelmon.cat.

Luz Casal és una resistent. Ha estat capaç de mantenir-se en actiu durant 
més de tres dècades –abandonant en els escenaris només per lluitar contra el 
càncer, que també va vèncer–, de continuar sent rellevant aquí i a fora –entre 
les distincions que ha rebut compta amb la Medalla de les Arts de França i el 
Grammy Llatí honorífic– i de reinventar-se. Rockera enfundada en pantalons de 
cuiro a principis dels 80, amb el canvi de dècada Luz va iniciar un trànsit fins a 
convertir-se en una de les veus importants de la cançó llatina amb substància, 
amb fites com ‘No me importa nada’ i la seva participació a la banda sonora de 
‘Tacones lejanos’ (1991) de Pedro Almodóvar, amb les glorioses ‘Piensa en mí’ 
i ‘Un año de amor’. Sense pressa però sense pausa, entregant nous discos a 
bon ritme tot i que no amb el desfici dels inicis –en total una quinzena, entre ells 
‘Vida tóxica’ (2007), el seu retorn després de la malaltia, i ‘La pasión’ (2009), 
un homenatge a la música llatinoamericana–, el seu últim treball publicat és ‘Un 
ramo de rosas’ (2011), una compilació dels seus èxits que inclou el tema inèdit 
que que dóna el nom al disc, una versió del clàssic de Violeta Parra ‘Gracias a 
la vida’ i una col·laboració amb Nouvelle Vague. El pròxim té previst publicar-lo 
a la tardor.

Dissabte 27 juliol de 2013
CIUTADELLA DE ROSES  

Maridatge musical de Roger Viusà amb:
CARTESIUS
Celler Arché Pagès

OFERTA GASTRONÒMICA:
Consultar a l’apartat de paquets enoturístics 
de www.sonsdelmon.cat



SORTIDES NOCTURNES EN CATAMARÀ 
AMB CONCERT I COPA

Un dels èxits de la passada edició. Disfruta de la badia de Roses de nit, una de 
les 10 millors badies del món, passejant a bord d’un catamarà, mentre escoltes 
un concert i gaudeixes d’una cervesa. Aforament limitat a 100 persones per 
sortida. El punt de sortida és el Moll dels Ginjolers (Avinguda de Rhode, 151).

SONS DEL MÓN SOTA LES ESTRELLES

PROGRAMACIÓ 2013
DIJOUS 4 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
RELAXA’T AMB LA BOSSA-NOVA CHILL
MARIA TERESA NOGUERA I EUCLYDES MATTOS
Preu entrada: 20 € (concert + copa)

DIVENDRES 12 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
GAUDEIX DELS STANDARDS DE JAZZ A CAU D’ORELLA
JAZZ DE COPES DUET
Preu entrada: 20 € (concert + copa)

DISSABTE 20 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
ARTISTA PER DETERMINAR
Preu entrada: 20 € (concert + copa)

DIVENDRES 26 JULIOL DE 2013 · 22.30H · MOLL DEL GINJOLER · ROSES
ARTISTA PER DETERMINAR
Preu entrada: 20 € (concert + copa)



L’APARTAT GASTRONÒMIC
DEL FESTIVAL
L’HORT DEL PRIOR OFEREIX UN ENTORN ÚNIC
PER SOPAR ABANS DEL CONCERT

Els sopars de Vilabertran s’ubiquen a l’Hort del Prior, un hort que encara 
conserva hortalisses de l’època i que data del s/XII. L’Hort del Prior està 
situat a 1 minut de l’espai on es realitza el concert. Es conviden a restaurants 
emergents de la comarca que ofereixen sopars a l’aire lliure a partir de les 
20:45h. Cal fer reserva i pagament per poder venir a sopar. L’aforament es 
limita a 150 comensals.



SOPAR DIA CONCERT
JOAN DAUSÀ I BLAUMUT
Divendres 5 de Juliol // 20:45h
L’Hort del Prior · Vilabertran

RESTAURANT COORDENADES
El restaurant coordenades 42°15’00’’N 3°13’35’’E de 
Figueres és un nou espai gastronòmic innovador i íntim 
amb personalitat pròpia on sempre si està a gust. Ofereix 
una excel·lent cuina de mercat amb tocs de vanguarda, 
el·laborada amb productes de temporada.” Xavier Quera, 
format en restaurants de prestigi com El Bulli, està al 
capdavant de la cuina d’aquest espai.

MENÚ
APERITIU: Esferificació Tomata, Núvol de carrota-comí, 
Pinya Colada i Meló-menta
PRIMER: Caneló de carbassó amb albergínia escalibada i 
formatge de cabra.
SEGON: Suquet de Lluç.
POSTRES: Copa tiramisú.
—
BEGUDES NO INCLOSES
Preu: 16€ // Sopar: 20:45h

SOPAR DIA CONCERT
SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Dissabte 6 de Juliol // 20:45h.
L’Hort del Prior · Vilabertran

RESTAURANT AMIEL MOLINS
El Restaurant està situat en una antiga masia casa de poble 
restaurada i ofereix una cuina mediterrània d’excel·lent 
qualitat, amb unes propostes gastronòmiques que fonen 
el plaer amb la salut. Fruites, verdures, carns i peixos 
acompanyats d’un bon oli d’oliva són els seus plats estrella 
a uns preus molt raonables. La seva carta de vins és molt 
seductora, pensada per satisfer els paladars més exigents.

MENÚ
PRIMER: Pebrots del “piquillo” farcits de marisc a la
seva salsa
SEGON: Cuixa de gall d’indi amb salsa de garnatxa
de l’Empordà
POSTRES: Pastís de tiramisú casolà
—
BEGUDES NO INCLOSES
Preu: 16 € // Sopar: 20:45h.



ORGANITZEN:

COL·LABOREN:

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS:

EMISORA OFICIAL
CONCERT LUZ CASAL:

PATROCINADOR PRINCIPAL:

PATROCINA:

CLUB DE MECENATGE:



PROMOARTSMUSIC
Núria Rabert
C/ Nou,5 
3r esquerra. 17600 Figueres
T 972 67 60 11 - F 972 67 60 12
http://promoartsmusic.com
—
CONTACTE PREMSA
VIBRA COMUNICACIÓ
Marc Isern
T 93 486 32 84 - 649 300 605
marc@vibracomunicacion.com
—
http://www.sonsdelmon.cat
—

+ informació:


