
Més de 15.000 persones per un Festivalot de rècord 
 

El canvi d’ubicació a La Devesa i l’Auditori ha estat aplaudit 
per públic i artistes i reafirma el festival familiar com un 

referent del país 
 
Girona, 3 de juny del 2018 

El Festivalot 2018 ha tancat la seva quarta edició xifres rècord. Més de 15.000 persones               
han assistit al festival de música en família, en l’edició més multitudinària de la història del                
festival. El canvi d’ubicació a La Devesa i l’Auditori de Girona ha fet que el parc de Girona                  
hagi estat ocupat durant el cap de setmana per famílies vingudes d’arreu de Catalunya. 
 
Considerat recentment com un dels 5 festivals estratègics per l’Ajuntament de Girona, el             
Festivalot demostra en aquesta nova edició el seu bon posicionament en el format de              
festivals familiars de Catalunya. Es calcula que un 30% dels asistents del Festivalot són              
públic de fora de la província de Girona, vinguts en primer lloc de Barcelona i província,                
seguits de la resta de Catalunya. 
 
El Festivalot ha potenciat en aquesta nova edició la seva formula de combinar concerts              
gratuïts d’alta qualitat amb concerts de pagament a preus assequibles. A més, el canvi              
d’ubicació ha permès als organitzadors oferir una àmplia oferta d’activitats gratuïtes que            
s’han ubicat al parc de La Devesa; a les quals s’ha sumat una zona de foodtrucks i espai de                   
picnic que han tingut una molt bona acollida. 
 
Per aquesta quarta edició del Festivalot hi han passat grups com Els Catarres, Manu Guix,               
Mishima, Blaumut, Cesk Freixas o Marinah (Ojos de Brujo), que han ofert concerts familiars              
per gaudir de la música grans i petits. També s’hi han pogut veure alguns dels clàssics de la                  
cançó infantil en català, com Dàmaris Gelabert i El Pot Petit; a més de diverses actuacions                
de nens i nenes d’escoles de música i diverses escoles de Girona i Salt que també han                 
participat al Festivalot amb actuacions individuals o junt amb alguns dels artistes principals. 
 
Malgrat les pluges del dissabte a la tarda que han fet cancel·lar els concerts de Mazoni i                 
Xiula, el Festivalot ha ofert un cap de setmana de música en família que ha durat cada dia                  
de 10 del matí a 20h. 
 


