
 
 

Demà comença una de les edicions més esperades del Festivalot de Girona 
 

El Festivalot 2018 amplia les activitats i concerts gratuïts, omplint El Passeig Güell (La 
Devesa) d’escenaris, activitats i foodtrucks. S’esperen unes 15.000 persones  

 
Durant els dies 2 i 3 de juny, el Festivalot oferirà una de les seves edicions més esperades.                  
L’organització espera més de 15.000 persones de la província de Girona i d’arreu de              
Catalunya que aniran a La Devesa i l’Auditori per gaudir de la música en família. La                
programació de concerts està especialment pensada per als nens i nenes, però també             
perquè la gaudeixin els adults que els acompanyen. 
Les entrades de pagament tenen un cost de 12 euros amb diferents descomptes aplicables,              
però també s’ofereix una àmplia i atractiva oferta d’activitats i concerts gratuïts. El festivalot              
se celebrarà els dies 2 i 3 de juny a l’Auditori de Girona i La Devesa durant tot el dia, de 10                      
del matí a 20h ininterrompudament. 
 
A principis de març es va anunciar que la quarta edició del festival de Música en Família de                  
Girona (2 i 3 de juny). El trasllat a L’Auditori i La Devesa (Passeig Güell) oferirà més espai i                   
comoditat a les famílies, a més de noves possibilitats de concerts i activitats gratuïtes. L’èxit               
de les darreres edicions del festival i l’interès que genera pel públic familiar han fet plantejar                
a Pistatxo Produccions el canvi d’ubicació i els concerts i activitats previstes s’han anat              
anunciant a la web i les xarxes socials del Festivalot. A menys d’un mes del Festivalot ja                 
s’ha comunicat el cartell del Festivalot 2018, que destaca per una programació de concerts              
amb caps de cartell com Els Catarres, Dàmaris Gelabert, Blaumut, Mishima, La Tresca i              
la Verdesca o Manu Guix, entre altres. En només dues setmanes ja s’havien exhaurit les               
entrades d’11 dels 15 concerts de pagament. Posteriorment s’ha comunicat una atractiva i             
diversa oferta d’activitats, concerts i tallers gratuïts que ompliran el Passeig Güell el cap de               
setmana del 2 i 3 de juny i que seguidament detallem. 
 
Com a novetat, el Festivalot incorpora el Festivalot Village, un espai amb foodtrucks,             
activitats i Dj que centrarà l’activitat del festival al migdia. Les famílies que ho vulguin podran                
quedar-se a dinar en aquest espai de La Devesa ubicat entre el Palau Firal i l’Auditori de                 
Girona, on el dissabte 2 de juny punxaran cançons Els Amics de les Arts (promotors del                
festival) junt amb Jair Domínguez. Diumenge 3 de juny, la música la posarà en Dídac               
Tomàs de Ràdio Flaixbac, que ha preparat una sessió especial amb el nom de Flaixbac               
Kids. 



 
El Passeig Güell acollirà tres escenaris gratuïts, a més d’una instal·lació de jocs gegants de               
fusta, animació de la mà de la companyia de clowns Circ Vermut, tallers de bombolles de                
sabó, o activitats de pintacares, entre altres atraccions que ampliaran l’oferta del Festivalot             
d’enguany. 
 
D’entre les actuacions gratuïtes destaquen els concerts tribut a The Beatles (dissabte) i The              
Rolling Stones (diumenge), famosa rivalitat musical que centra la imatge del Festivalot            
2018. Els promotors del Festivalot han anunciat també altres concerts gratuïts com és el de               
l’animador valencià Dani Miquel; l’empordanès Mazoni; l’ex cantant d’Ojos de Brujo           
Marinah; Cesk Freixas; Ayunne Sule, un conegut artistà africà o els especialistes en             
públic infantil Roger Canals i Xiula. 
 
El Festivalot editarà com cada any un CD solidari recollint les cançons dels artistes              
participants, que enguany donarà tots els beneficis recaptats a l’associació de pallassos            
d’hospital XaropClown. 
 
Per més informació o entrevistes contactar amb info@festivalot.cat // 669867115 
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