El Festivalot tanca amb gran èxit la seva 6a edició
Més de 6.000 persones han gaudit de la música en família aquest cap de
setmana a l’Auditori de Girona gràcies al Festivalot.

Els concerts previstos de Els Amics de les Arts, Els Pets, Suu,
El Lleó Vergonyós, Cesk Freixas, Doctor Prats i Xiula s’han
pogut celebrar amb una molt esperada normalitat. Nens,
nenes i les seves famílies han pogut cantar i ballar junts tot i
les mascaretes i les mesures de seguretat.
Des de la productora Pistatxo Produccions, organitzadors del
Festivalot i rere els quals trobem els tres membres del grup
Els Amics de les Arts es valora com una edició d’èxit aquest
Festivalot 2021. Després d’haver hagut de cancel·lar l’edició
de l’any 2021 per la pandèmia, el Festivalot ha reivindicat de
nou el seu gran poder de convocatòria exhaurint el 95% de
les entrades posades a la venda.
Inicialment es va poder comptar amb un 50% de l’aforament, i
una setmana abans de l’inici del Festivalot es va ampliar la
normativa al 70% d’aforament segons el Procicat, fet que ha
causat que s’alliberessin algunes localitats d’última hora.
Com a novetat d’enguany, el Festivalot va iniciar-se per primer cop el divendres al vespre,
sumant un concert previ al cap de setmana.
El Festivalot ha esdevingut un festival familiar de referència a Catalunya. Des de la seva
primera edició l’any 2015, pel festival de música en família de Girona ja han passat grups
com Els Catarres, Joan Miquel Oliver, Mishima, Gossos, Sanjosex, El Pot Petit, Joan
Colomo, La Tresca i la Verdesca, El Petit de Cal Eril, Beth o The New Raemon.

El projecte solidari del Festivalot, que col·labora amb grups escolars de Girona i Salt que
treballen la música com a eina per a la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes,
s’ha celebrat també amb normalitat, amb una novetat que ha estat que el cantautor Cesk
Freixas ha enregistrat una cançó creada conjuntament amb els nens i nenes de l’escola
Carme Auguet del barri de Pont Major.

FESTIVALOT 2015-2021
El Festivalot, festival de música en família de Girona, va celebrar la seva primera edició
l’any 2015. L’origen d’aquest projecte neix dels membres del grup de música Els Amics de
les Arts. Dos d’ells viuen a Girona i tots tenen fills i filles en edat escolar. Les ganes de
compartir la música que escolten i les seves pròpies cançons amb les seves famílies els va
dur a dissenyar el projecte de festival musical familiar a Girona.
Inicialment ubicat al centre de Girona, al Teatre Municipal i La Mercè; a partir de l’any 2018
l’èxit del Festivalot el va fer moure a l’Auditori de Girona i La Devesa, ampliant també a Fira
de Girona l’any 2019 amb el Festivalot Market. L’any 2020 el festival va haver de cancel·lar
la seva edició per la pandèmia de la Covid-19.
En les edicions anteriors, el Festivalot ha demostrat el seu èxit i ser un festival de referència
reunint una mitjana de 15.000 persones a Girona en un cap de setmana.
Per més informació contactar amb Pistatxo Produccions a info@festivalot.cat // 669867115

