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1. Festivalot
 1.1 Descripció del projecte

El Festivalot és un festival de música en família de format únic a Catalunya. L’any 2015 va celebrar la seva 
primera edició a Girona; amb una gran acollida i un posicionament i creixement de públic immediat, que va 
fer que en només dos anys el festival requerís un canvi d’espai, movent-se de la ubicació inicial del centre de 
Girona i el Teatre Municipal a La Devesa i l’Auditori.

Les famílies assistents al Festivalot tenen accés a una trentena de concerts i activitats relacionades amb 
la música en diferents escenaris del Parc de la Devesa i L’Auditori de Girona. Alguns serveis i activitats 
també s’ubiquen dins del Palau Firal. L’objectiu del festival és que grans i petits puguin disfrutar de la música 
en directe i que Girona es converteixi, durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar.
Els concerts i espectacles programats tenen com a premissa oferir una gran diversitat d’estils musicals, pro-
movent la descoberta i gaudi de diferents tipus de música per a grans i petits. Tots els concerts programats 
estan especialment pensats per als més petits (es respecten volums adequats i horaris diürns) i tenen 
l’objectiu de fer cantar, ballar i experimentar amb la música a tota la família.

El Festivalot és, a més d’un festival de música en família, un festival de ciutat. Públic de tot Catalunya 
i de la província de Girona ve a la ciutat per gaudir de la música en família i els que vénen de més lluny opten 
per pernoctar a la ciutat i aprofitar així tots els seus serveis i propostes a les famílies.



Els primers concerts que ha avançat i posat a la venda el Festivalot són els següents:

Estan previstos tallers de tast 
d’instruments, descoberta de sons 
del món, fabricació d’instruments i 
trap per a infants; entre altres.

Bob Marley for babies
Auditori - 10.30h; 11.30h i 12.30h

Auditori - 16.30h i 18.15h Auditori - 10.30h i 12.15h

Auditori - 10.45 h i 12h Auditori - 18h i 19.30h

Les Aventures del Lleó 
Vergonyós (El Pot Petit)

Edu Esteve (Eufòria)

Els Catarres

Doctor Prats

2. Programació Festivalot 2023
 27 i 28 de maig
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Dissabte 27 de maig

Diumenge 28 de maig



El Festivalot aposta des de la seva primera edició per un festival obert a totes les famílies. Les entrades amb 
preus que van dels 2 als 12 euros segons descomptes aplicats, així com tota l’activitat gratuïta són alguns 
dels factors que faciliten aquesta obertura del festival a tothom. A banda, es realitzen diferents accions inte-
gradores durant el curs escolar i durant els dies del festival que inclouen:

Tallers a escoles públiques de Girona i Salt

Des de la seva primera edició l’any 2015 i en coordinació amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 
Girona, el Festivalot ofereix a les escoles de Girona i Salt activitats amb artistes professionals vinculats al 
festival. En aquest taller es tractaran temes com l’expressió mitjançant la música, els sentiments que ens 
genera la música i tot el que ens fa sentir. Amb aquesta activitat es vol demostrar com ens fa iguals a tots la 
música i com ens acompanya cada dia i ens pot resultar una eina més per a la gestió de les nostres emocions.

Fins ara han participat en aquests tallers representants de grups com Buhos, Ginestà, Suu, The Tyets, Cesk 
Freixas o Els Amics de les Arts, entre d’altres.

3. Festivalot Solidari i 
obert a tothom. 



Participació de nens i nenes a les actuacions amb artistes del Festivalot

Es fa participar al Festivalot a nens i nenes que ja treballen la música com a eina integradora des dels seus 
centres educatius, per exemple els centres que formen part del Projecte Montsalvatge de l’Escola Municipal 
de Música. Es treballa per incloure el seu projecte a la programació del Festivalot.

El Festivalot ha inclòs dins la seva programaicó les actuacions d’alumnes de: escola Àgora Santa Eugènia 
escola Santa Eugènia, escola Carme Auguet, escola Dalmau Carles, escola La Farga de Salt, escola Gegant 
del Rec o Institut Vallvera, entre d’altres.

Participació en l’elaboració del cartell del Festivalot

Els alumnes de l’escola Carme Auguet del barri de Pont Major han col·laborat en l’elaboració del disseny 
del cartell del Festivalot 2023 a través d’uns tallers d’expressió que va oferir el Festivalot a l’escola el mes 
de gener. L’artista Andrés Siri (resident de l’Associació cultural La Volta), va dur a  terme uns tallers on es va 
vincular la música i el moviment. 

En la passada edició, els alumnes de l’escola Font de la Pólvora van encarregar-se del disseny del cartell del 
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I molt més per convertir Girona en 
capital de les famílies!

+de 30 concerts i activitats
preus populars i gran oferta de concerts gratuïts i
activitats relacionades amb la descoberta de la música

Diferents escenaris
- Entrades de 2 a 12 euros segons concerts adquirits
- Descomptes i promoció d’allotjaments de la ciutat
- Pop rock, jazz, clàssica, infantil, músiques del món, 
electrònica, concerts per a nadons…
- Serveis per a les famílies: aparcaments de cotxets, 
zona de lactància, zona de joc i descans, canviadors
- Un festival solidari i integrador, obert a tothom

4. El Festivalot a un cop d’ull



El Festivalot s’ha convertit en un festival familiar de referència a Catalunya. El seu format únic, amb una 
programació de gran qualitat musical, activitats paral·leles i una gran festa de la música en família al parc de 
la Devesa, el converteix en una cita marcada al calendari per a famílies d’arreu del país. El Festivalot 2023 
espera rebre més de 20.000 persones el cap de setmana del 27 i 28 de maig.

Alguns dels objectius del Festivalot són:

Esdevenir un festival amb valors
 socials i integradors

Oferir preus populars i alt volum 
d’activitat gratuïta per garantir 

l’accés a tothom

Posar en valor la música com a 
activitat familiar qualitativa 

Esdevenir un punt de trobada in-
tergeneracional, amb els infants 
com a centre

Posada en valor de Girona com a 
ciutat familiar

feStiVAl de múSica En fAmíLIa de giRoNa
28 i 29 dE mAiG dE 2016   |   wWw.FestIValOt.cAt

CONCERTS
PEDAGÒGICS

          sERvEis
    A leS FAmÍlES        CONCERTS 

PER A  NADONS

APArCAmeNTS 
      DE COtXeTS

       c O n c E r T S
P O P  R O c K
FAMiLIaRs

T A L L E R S
MÚSIcA de tots 

eLs EsTilS i molt mÉs…

ACTIVITATS PER A  EMBARASSADES

5. Un festival familiar de 
referència a Catalunya
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Treballar durant tot l’any amb els infants de Girona i rodalies a través de:

Accions i col·laboracions amb 
escoles d’alta complexitat

Accions i col·laboracions amb 
escoles de música de Girona i 

rodalia 

Posada en valor de Girona
com a ciutat familiar

Aconseguir un festival còmode per a les famílies 
amb nens, prioritzant la seguretat, accessos a 

serveis específics i tracte familiar

Mantenir un segell garantia d’oci de qualitat 
relacionat amb la música

Convertir-se en una data assenyalada a les 
agendes de les famílies de Girona i rodalia



 5.1 Indicadors i resultats 

20.000
persones

75%

Alta

Target

reputació

programació
gratuita

71%
Dones

29%
Homes

27%

25-34
anys

35-44
anys

Altres

53%

20%
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IMPACTE

Alt

a la ciutat

62% 38%

Província de Girona

Resta
província

Girona
75%

25%

Resta província

Província de Barcelona

Barcelona

Catalunya

43%
Barcelona

52%
Girona

5% Altres

*Dades procedents de venda d’entrades

+ de 30

concerts i 
activitats
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6. Festivalot 2023

El Festivalot 2023 ja ha anunciat els seus priemrs concerts i ja ha activat la venda d’entrades. Destacaran els 
caps de cartell dins de l’Auditori de Girona, així com una clara aposta de creixement de programació gratuïta 
a La Devesa.
Es programaran des de concerts per a nadons fins a grans grups de l’escena catalana del moment.

Les entrades es posaran a la venda el dia 28 de febrer a les 12h

Com a novetat, el Festivalot 2023 integrarà un programa de cultura popular a la gran festa de La Devesa. Als 
concerts i activitats per a famílies habituals, se sumarà una programació de cultura tradicional amb tallers i 
exhibició.

En aquesta propera edició, els encarregats del disseny del cartell del Festivalot han estat els nens i nenes de 
l’Escola Carme Auguet de Pont Major. A partir d’uns tallers participatius on s’ha relacionat expressió i música, 
els nens i nenes han dibuixat la imatge del cartell del Festivalot 2023.
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PROGRAMACIÓ FAMILIAR DE QUALITAT
FORMAT D’ÈXIT I DIFERENCIAL

ATENCIÓ ALS DETALLS
FORMAT ÚNIC A CATALUNYA

ALTA REPUTACIÓ
COL·LABORACIONS AMB ESCOLES

I ESCOLES DE MÚSICA
PROJECTE INTEGRADOR I PARTICIPATIU

Festivalot
Una oportunitat única per viure 

tota la música en família


