
El Festivalot presenta cartell i novetats 
El Festival de Música en Família de Girona se celebrarà els dies 27 i 28 de maig 

 
Els Amics de les Arts, Dàmaris Gelabert, Gossos, El Pot Petit, Mainasons, Animal o el 

Quartet Mèlt són alguns dels concerts destacats 
 
 
3 de març del 2017 
Els quatre membres del grup Els Amics de les Arts, directors artístics del Festivalot i               
promotors han presentat avui la que serà la tercera edició del festival de Música en Família                
de Girona. Els han acompanyat el regidor de cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles              
Ribas i la diputada M. Àngels Planas en representació de la Diputació de Girona. 
 
Enguany, el Festivalot se celebrarà els dies 27 i 28 de maig, en diferents espais del centre                 
de Girona. En total, el festival comptarà amb sis escenaris (Teatre Municipal, plaça del              
Pallol, Saló de Descans del Teatre, Claustre de la Mercè, Auditori de la Mercè, escenari de                
les escoles de música) i com a novetat el cinema Truffaut oferirà també activitats durant el                
festival. 
 
El Festivalot tornarà a oferir un ampli i divers cartell de concerts i activitats amb l’objectiu                
d’apropar la música als nens i nenes i gaudir de la música en família. Del cartell d’enguany                 
destaquen concerts com el dels mateixos promotors, Els Amics de les Arts, que han              
explicat que per al Festivalot preparen un concert especial, Millors Amics, amb una selecció              
de les cançons que més connecten amb els petits i petites. Dàmaris Gelabert torna al               
Festivalot després d’haver exhaurit ràpidament les entrades l’any passat; Gossos          
presentarà un concert especial enfocat als nens i nenes i amb la col·laboració del cor               
Geriona infantil; Mainasons i Quartet Mèlt s’estrenen al Festivalot amb dues actuacions            
cada un a l’Auditori de la Mercè; Beth és un altre dels noms destacats d’enguany, la cantant                 
oferirà un concert íntim i de proximitat pensat per a les famílies. Per als més petits de la                  
casa s’oferirà HITS. Concert per a nadons pensat per a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys.                  
Animal, el Pot Petit, El Petit de Cal Eril, Albercocks, Dj Diego Armando, Instròniks o               
The Explosive Swing Trio són altres de les actuacions que es podran veure al Festivalot               
2017. Des del festival s’ha explicat que estan previstos més 30 concerts i activitats, a més                
de serveis a les famílies, zona de joc al claustre de la Mercè i diferents facilitats per a les                   
famílies que vénen de fora de Girona. Els preus populars dels concerts de pagament a               
9,90 euros i la gran oferta de concerts i activitats gratuïtes continuen destacant a la ‘marca                
Festivalot’.  
 
Els promotors del festival han ressaltat la bona acollida de les dues anteriors edicions i la                
rapidesa del festival en posicionar-se com un esdeveniment musical familiar de           
referència a Catalunya. Han destacat que segons indicadors recollits, de l’última edició del             
Festivalot que va acollir unes 10.000 persones, el 63% van ser famílies de Girona i província                
i el 34% de Barcelona i província. 
 
 
 



 
El Festivalot a un cop d’ull 
 

+ de 30 concerts i activitats 
preus populars i gran oferta de concerts gratuïts i activitats  

 
6 escenaris 

Entrades a 9,90 / descomptes amb abonaments 
Menús infantils a 5 euros a diferents bars i restaurants 

Descomptes en allotjaments 
Activitats complementàries 

Pop rock, jazz, clàssica, infantil, músiques del món, electrònica, concerts per a nadons… 
Serveis per a les famílies: aparcaments de cotxets, zona de lactància, zona de joc i 

descans, canviadors 
 

I molt més per convertir Girona en capital de les famílies! 
 
 
 

Més informació: 
 

Rita Peré 
info@festivalot.cat 

669867115 

mailto:info@festivalot.cat

