
www.festivalot.cat



2

El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona arriba 
a la seva 4a edició amb una destacada novetat: el trasllat a 
l’Auditori de Girona dels seus concerts i activitats. El motiu 
d’aquest canvi és la dimensió que ha agafat el festival, que s’ha 
convertit ja en un referent dels festivals familiars de Catalunya. 
Per la comoditat del públic i l’ampliació de la seva oferta, el 
Festivalot traslladarà els seus concerts de pagament a la Sala 
Montsalvatge i la Sala de Cambra i muntarà dos escenaris 
gratuïts al davant del recinte, sota l’ombra dels plàtans de la 
Devesa.

Els indicadors recollits en la darrera edició ens confirmen una 
gran notícia: famílies d’arreu de Catalunya i de la província 
vénen a Girona per celebrar la gran festa del Festivalot amb 
nosaltres. Això ens fa pensar que el model del Festivalot és 
l’encertat i el canvi d’espai no modifica els elements que 
defineixen el festival. Continuarem oferint una programació 
variada i de qualitat, amb l’objectiu d’apropar la música a tot 
tipus de famílies. Mantindrem una àmplia oferta de concerts i 
activitats gratuïtes i espais de serveis per als més petits i petites.

El Festivalot s’organitza des de la productora Pistatxo 
Produccions. El festival és una iniciativa dels quatre membres del 
grup de música Els Amics de les Arts, arrel de la nostra vinculació 
amb la ciutat de Girona, on dos vivim amb les nostres famílies i 
on sovint ens reunim amb la resta de grup.

Tots Els Amics i l’equip de la productora som pares i mares i hem 
dissenyat un festival a mida dels que, com nosaltres, teniu ganes 
de gaudir de la música en directe amb els vostres fills i filles. El 
Festivalot va néixer per això, per ser una gran festa de la música 
en família; per gaudir grans i petits plegats al ritme de músiques 
de diferents estils. 
Els Amics de les Arts-Pistatxo Produccions

Benvinguda
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El Festivalot és un festival de música en família que celebra 
la seva quarta edició a Girona els dies 2 i 3 de juny de 
2018. Les famílies que vinguin al Festivalot podran assistir 
a una trentena de concerts i activitats relacionades amb 
la música en diferents escenaris a l’Auditori de Girona i La 
Devesa. L’objectiu del festival és que grans i petits puguin 
disfrutar de la música en directe i que Girona es converteixi, 
durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar.

Les famílies assistents podran veure concerts i espectacles 
de diferents estils musicals. Tots els concerts programats 
estan especialment pensats per als més petits (volums 
reduïts, formats breus, horaris diürns) i tenen l’objectiu de 
fer cantar, ballar i experimentar amb la música a tota la 
família.

El Festivalot és, a més d’un festival de música en família, 
un festival de ciutat. Restaurants, hotels, botigues i 
equipaments de Girona col·laboren amb el festival per 
tal de complementar el programa del Festivalot amb 
avantatges i serveis que tenen l’objectiu de millorar l’estada 
de les famílies.

Què és el Festivalot?

El Festivalot es trasllada a l’Auditori. Després d’acollir 
més de 10.000 persones en un cap de setmana al centre 
de Girona i el Barri Vell en l’última edició, el Festivalot es 
trasllada a l’Auditori de Girona. L’objectiu d’aquest canvi 
és oferir més comoditats a les famílies i poder oferir més 
activitats.

Novetats 2018
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Festivalot solidari i obert 
a tothom

El festival repetirà l’acció de cada any d’editar un CD 
solidari amb un recull de cançons dels artistes programats. 
Tots els beneficis recollits amb el CD d’enguany es 
destinaran a l’Associació sense ànim de lucre Xaropclown.

El Festivalot també col·labora amb la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de Girona, Dipsalut i algunes associacions 
i organitzacions sense ànim de lucre per a fer del Festivalot 
un festival familiar integrador i obert a tothom. 

El Festivalot 2018 es centrarà en la col·laboració amb les 
escoles del barri de Pedret Escola Josep Dalmau Carles i 
Carme Auguet, entre altres centres participants.  L’objectiu 
és apropar als nens i nenes  i les seves famílies d’aquests 
barris al Festivalot durant el primer cap de setmana de juny.

Girona és una Ciutat Educadora (#GironaEducadora), i com 
a tal renova de manera permanent el seu compromís amb 
la formació dels seus habitants al llarg de la vida en els 
aspectes més diversos. I perquè això sigui possible haurà de 
tenir en compte tots els grups, amb les seves necessitats 
particulars.
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Avançament de la programació

Dissabte 2 de juny                           

Roger Canals 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
11 h 

The Beatles 
(amb Abbey Road) 

 

Rolling Stones 
(amb Smoking Stones) 
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Blaumut 
Auditori de Girona 
10:30 h i 12:12 h 

Hits. Concert per a nadons 
Auditori de Girona 
a les 10h, 11h i 12h 
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Dàmaris Gelabert 
Auditori de Girona 
15:30h 

Concert Sorpresa 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
16:45h ?

La Tresca i La Verdesca - Per un instant 
Auditori de Girona 
11:15h 

Cesk Freixas 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
15:15h 

The Beatles(amb Abbey Road) 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
12:30h 

Marinah 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
18:15h 
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Mishima 
Auditori de Girona 
10:45h i 12:30h 

Diumenge 3 de juny

Els Catarres 
Auditori de Girona 
10:30 h i 12:15 h 

Dani Miquel 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
11:15h 

Hits. Concert per a nadons 
Auditori de Girona 
a les 10h, 11h i 12h 

Festivalot Village  
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
Durant tot el dia 
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Mazoni 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
18:00h 

Xiula 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
16:45h 

+ Activitats i jocs
+ Tast d’instruments

... i molts més

Manu Guix + Cor Geriona infantil 
Auditori de Girona 
15:30h 

Festivalot Village  
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
Durant tot el dia 

Rolling Stones (amb Smoking Stones) 
Escenaris gratuïts / Pg. de la Devesa 
12:30h 
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Zones de joc, descans i lactància
El Festivalot habilita diferents espais que inclouen zones de 
descans, joc, lactància, microones per escalfar el menjar 
dels petits o aparcaments de cotxets. Tot està pensat per a 
al comoditat de les famílies durant el festival.

Activitats paral·leles
Paral·lelament als concerts del Festivalot, s’oferiran diverses 
activitats relacionades amb la música i alguns equipaments 
de la ciutat oferiran portes obertes o visites guiades per al 
públic del festival.

Motxilla Festivalot
Tots els nens i nenes que hagin comprat una entrada 
per al Festivalot rebran com a regal una motxilla plena 
de sorpreses que podran recollir al punt d’informació del 
festival*. *Fins exhaurir existències

Activitats, avantatges 
i serveis

Us esperem a la gran festa de 
la música en família!

Espais
El Festivalot 2018 se celebrarà per primera vegada a 
l’Auditori de Girona. Els concerts de pagament es faran a la 
Sala Xavier Montsalvatge i a la Sala de Cambra. A l’interior 
i a l’exterior de l’Auditori, sota l’ombra dels plàtans de la 
Devesa, hi haurà els espais d’activitats i concerts gratuïts.

El Festivalot habilitarà una zona de foodtrucks i espai de joc 
a la Devesa.
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Les entrades als concerts de pagament tenen un preu 
de 12 euros. Hi ha la possibilitat de comprar diversos 
abonaments: 

Entrades  
i funcionament

4 entrades 

30€

3 entrades 

25€
2 entrades 

20€

*descomptes per a famílies monoparentals i famílies nombroses

*Els nens i nenes de 0 a 3 anys que no ocupen seient no paguen 
entrada en els concerts de Blaumut, Els Catarres, Mishima, La Tresca 
i la Verdesca i Manu Guix. Als concerts de Dàmaris Gelabert, els nens 
i nenes menors d’1 any que no ocupen seient no paguen entrada.  A 
Hits, Concert per a nadons, tots els nadons i adults paguen entrada. 
L’organització es reserva el dret de demanar algun tipus d’acreditació 
d’edat per al seu accés.



12

Contacte

També ens trobareu a:

www.festivalot.cat

facebook
Festivalot

twiter
@festivalot

instagram
@festivalot_

Rita Peré
premsa@festivalot.cat

info@festivalot.cat

669867115



13

Organitzat per:

El Festivalot col-labora amb:

Amb el suport de:

Patrocinen:

Participen:

Mitjà oficial:


