El Festivalot deixa enrere la pandèmia i torna a
omplir Girona de famílies
Més de 20.000 persones gaudeixen de la música en família a La Devesa i L’Auditori
de Girona
Girona, 29 de maig de 2022

El Festivalot ha superat totes les seves
expectatives de públic i de tornada a la normalitat
amb una edició pletòrica. Més de 20.000
persones han passat pel Parc de la Devesa i
l’Auditori de Girona per escoltar música en directe
amb nens i nenes; que han gaudit junt amb els
adults que els acompanyaven en un multitudinari i
festiu Festivalot postpandèmic.
Pels tres escenaris exteriors i les dues sales de
l’Auditori de Girona, hi han passat més de 20
formacions musicals. Alguns ho han fet adaptant
els seus concerts al format familiar, com és el cas
de Buhos, The Tyets, Manel, Ginestà, Marcel i
Júlia o Miquel del Roig. Des dels programadors
també s’ha cuidat molt la programació de música
familiar, amb un cap de cartell com és El Pot Petit
i també amb la Dàmaris Gelabert i Els
Atrapasomnis. Les corals infantils Cor Geriona i
Cor Vivace han actuat al Festivalot junt amb
Buhos i The Tyets respectivament.
Algunes escoles de Girona i escoles de música
de Girona i província han actuat a l’escenari
Escoles del festival, situat a la Devesa i des del
qual alguns nens i nenes poden mostrar els
projectes musicals que treballen durant l’any.
Més del 75% de la programació del Festivalot ha
estat gratuïta i s’ha celebrat al parc de la Devesa
de Girona. Els concerts programats a l’interior de
l’Auditori de Girona ofertaven preus populars de 2
a 12 euros segons el nombre d’entrades adquirides.

Després d’un any on el Festivalot va haver de cancel·lar per la situació pandèmica (2020) i
una edició a mig gas on només es van poder fer els concerts a l’interior de l’Auditori (2021),
aquest cap de setmana el festival de música en família de Girona ha tornat a celebrar la
normalitat i la música en família, amb una gran festa que per molts dels nens i nenes
representarà segurament el seu primer festival.
El Festivalot d’enguany ha col·laborat amb la Fundació Albert Bosch i el projecte ‘Realitat
Millorada’, amb l’objectiu de destinar fons a l’àrea d’oncologia i hematologia pediàtrica de
l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Des de l’organització calculen que un 70% del públic familiar assistent prové de Girona
ciutat i província; i la resta predomina públic de Barcelona, també amb representació de la
resta de Catalunya.

El festival
El Festivalot neix a Girona l’any 2015 de la mà del grup de música Els Amics de les Arts.
Dos d’ells viuen a Girona i tots tenen fills i filles en edat escolar. El projecte del Festivalot
treballa sota la premissa que la música no té edat i que els nens i nenes gaudeixen de la
música de tots els estils. És per aquest motiu que el Festivalot programa concerts de grups
‘de grans’ pensats per veure en família; així com també programa grups de música
específicament familiar. Pel Festivalot hi han passat grups com Els Catarres, Joan Dausà,
Suu, Doctor Prats, Gossos, Els Pets, Beth, The New Raemon, The Sey Sisters, Joan
Colomo o Els Amics de les Arts; entre molts altres.
Més informació a www.festivalot.cat
Per més informació contactar amb Pistatxo Produccions a info@festivalot.cat // 669867115

