
 

 

 

 

 

EL FESTIVALOT TORNA AMB GRANS CONCERTS FAMILIARS 
 

Doctor Prats, Els Catarres, Edu Esteve (Eufòria), Les aventures del lleó 

vergonyós i un concert de Bob Marley per a nadons són els primers 

avançaments de cartell de la festa de la música en família de Girona 

 

 

Tots els concerts del Festivalot estan pensats per al gaudi de petits i grans. S’oferiran 

serveis per a les famílies i activitats diverses el cap de setmana del 27 i 28 de maig 

 

 

 

Girona, 28 de febrer de 2023 

 

Avui s’ha presentat la 9a edició del Festivalot, el Festival de 

Música en Família de Girona, que se celebrarà els dies 27 i 

28 de maig a l’Auditori de Girona i Parc de la Devesa. El 

Festivalot 2023 ja ha anunciat els seus primers concerts i ha 

explicat les novetats d’aquest any. El festival més esperat 

per les famílies manté el seu format de concerts d’alta 

qualitat i de tots els estils per a tots els públics. A més, la 

proposta d’activitats paral·leles, serveis a les famílies i zona 

de furgoteques garanteixen un cap de setmana 100% 

familiar i 100% musical a Girona. 

 

Han presentat el primer avançament de concerts d’aquesta 

edició els tres membres del grup de música Els Amics de les 

Arts, Joan Enric Barceló, Daniel Alegret i Ferran Piqué, com 

a directors artístics del Festivalot. Els ha acompanyat Rita 

Peré, directora del festival, així com Quim Ayats, regidor de 

cultural de l’Ajuntament de Girona i Albert Piñeira, 

vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona. 

 



 

 

Els caps de cartell que ja ha anunciat el Festivalot són Els Catarres, Doctor Prats, el 

concert per a nadons Bob Marley for babies; Les Aventures del Lleó Vergonyós 

(espectacle de titelles de El Pot Petit) i Edu Esteve (Eufòria). El festival manté la seva 

oferta de preus amb descompte segons número d’entrades comprades, que fa que segons 

els concerts adquirits els preus vagin de 2 a 12 euros. 

 

Ja són a la venda les primeres entrades al següent enllaç: https://festivalot.koobin.com  

 

Com a novetat per aquesta nova edició, el Festivalot incorpora activitats de cultura popular a 

la seva programació, on hi seran presents la Fal·lera Gironina - Colla Gegantera de Girona, 

la geganta Rigoberta de la Bisbal d’Empordà i es faran diversos tallers de dansa i cultura 

popular per als infants i les seves famílies. A banda, es repetiran les activitats paral·leles, 

tallers i concerts al Parc de la Devesa.  

 

El cartell del Festivalot 2023 ha estat realitzat amb la col·laboració de l’Escola Carme 

Auguet del barri de Pont Major de Girona i el Projecte Cultural La Volta. 

 

El Festivalot ha anunciat que manté la seva vessant solidària i col·laborarà amb la 

Fundació Albert Bosch, que té com a objectiu promoure la investigació i la recerca de 

solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils i, en general, 

contribuir al benestar de les persones durant la seva vida.  

 

Més informació a www.festivalot.cat 

Contacte per a mitjans: rita@pistatxo.cat // 669 867 115 

 

 

 
 

FESTIVALOT 2015-2023 

 
El Festivalot va celebrar la seva primera edició l’any 2015. En un inici ubicat al centre de 

Girona, amb els seus principals concerts al Teatre Municipal, Plaça del Pallol, Plaça 

Independència i Auditori de La Mercè. Després d’una rebuda excepcional i de demostrar el 

seu gran poder de convocatòria, el Festivalot es va desplaçar a l’Auditori de Girona i Parc 

de la Devesa, on les famílies poden gaudir d’un espai ampli i segur. 

El projecte del Festivalot es basa en voler apropar la música en directe de qualitat a les 

famílies amb infants, per poder gaudir junts de la música de tots els estils. Tots els horaris 

dels concerts són diürns, els repertoris dels artistes s’adapten al públic familiar, hi ha serveis 

adaptats a les famílies i es tenen en compte totes les necessitats que pot tenir el públic 

familiar per convertir Girona en territori 100% musical i 100% familiar durant un cap de 

setmana. La convocatòria del Festivalot reuneix unes 20.000 persones durant l’últim cap de 

setmana de maig a Girona. Famílies que venen d’arreu de Catalunya per gaudir de la 

música plegats, i també de la ciutat. 

 

https://festivalot.koobin.com/
http://www.festivalot.cat/
mailto:rita@pistatxo.cat


 

 

Ja han passat pel Festivalot oferint concerts familiars: Els Amics de les Arts, Els Pets, 

Manel, Suu, Gossos, Joan Dausà, The Tyets, Buhos, Beth, The Sey Sisters, The New 

Raemon, Cesk Freixas, Blaumut, entre altres. 

 

Grups de l’escena familiar que han passat pel Festivalot: El Pot Petit, Xiula, La Tresca i la 

Verdesca, Els Atrapasomnis, Reggae per xics, Dàmaris Gelabert, Lali Be Good, Jordi 

Tonietti, Àngel Daban, entre altres. 

 

 

 


