


El festival Strenes arriba a la seva onzena 
edició amb més força que mai, amb un total de 
46 propostes musicals, combinant les estrenes 
musicals més importants del país amb una 
forta aposta per l’escena emergent catalana 
El festival Strenes celebrarà la seva onzena edició del 31 de març al 06 de maig a Girona, amb 
una extensió a Barcelona durant el mes de maig, que inclou el nou projecte Strenes Urbana.
—
En total, en aquesta desena edició es programaran 46 concerts, dels quals un 30% es podran 
gaudir amb entrada lliure. Gairebé el 50% de la programació està formada per grups liderats o 
amb presència femenina, amb el fet destacable que els dos primers caps de cartell del festival 
són dones.



Novetats de l’edició d’enguany

> Seguim apropant Strenes als barris de Girona 

Seguint la línia creada en l’anterior edició, el festival continua apostant per descentralitzar l’oferta 
cultural i apropar-la a diferents barris de la ciutat de Girona. El dia 15 d’abril, al Parc Central, en 
col.laboració amb l’Estació Jove, s’ha programat una tarda de música urbana amb les actuacions 
de Figa Flawas i Malson Atomsfèric. El dia 22 d’abril a l’exterior de la Marfà s’ha progamat una 
matinal per donar visibilitat als artistes que assagen als bucs d’assaig d’aquest espai cultural, 
fi nalitzant amb l’actuació dels Porto Bello que presenten el seu nou treball .

> El festival Strenes 
continua el seu projecte 
educatiu als instituts 
per tal d’acostar nous 
públics a la cultura

Després de l’èxit de l’any passat, 
nous instituts s’han sumat a aques-
ta iniciativa. Durant el mes d’abril es 
duran a terme xerrades de diferents 
artistes del panorama musica català, 
per acostar la cultura musical als es-
pais de docència de Girona.



> S’augmenta de dos a tres dies els concerts a la Pujada Sant 
Domènec i a la Plaça del Vi, uns concerts amb entrada lliure i que 
amb aquest augment de dies i artistes demostren el compromís 
del festival per tal de facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura

La Pujada Sant Domènec, un dels espais més romàntics del món segons la revista National 
Geografi c, serà l’escenari de luxe perquè els dies 29-30 abril i 01 de maig (un dia més que 
l’any passat), s’hi programin sis concerts de tarda-vespre per donar visibilitat als projectes més 
interessants dels grups emergents del país. 
—
La Plaça del Vi tornarà acollir els concerts de Km0, que donen visibilitat a projectes d’artistes 
gironins , durant els dies 14, 21 i 22 d’abril .



> La col·laboració amb el teixit d’entitats gironines, fent que el 
festival s’impliqui amb el teixit social i cultural del territori

L’Strenes durà a terme i col·laborarà amb l’entitat Girona Centre Eix Comercial amb campanyes 
de descompte d’entrades i de posicionament als seus aparadors. També s’estan oferint activitats 
i descomptes al Club Girona Cultura. I com sempre, la vessant solidària es treballarà a través de 
l’entitat del voluntariat de les comarques gironines. 
—
El Festival Strenes també col·labora amb les Cases de la Música per tal de desplegar el projecte 
a diferents extractes de la ciutat de Girona, també es col·labora amb l’Estació Jove i la Marfà i 
amb Etecam, donant l’oportunitat als alumnes de l’escola a sonoritzar alguns dels concerts del 
festival.



> L’aposta pel Talent Gironí segueix intacte 
demostrant la sensibilitat i interès del festival 
vers el teixit creatiu local

Un any més, apadrinats per la Fundació Valvi, se celebrarà la secció 
Talent Gironí. Una secció del festival que vol posar en valor el 
talent musical de les comarques gironines. Com a cada edició un 
jurat professional en tria un guanyador. Enguany els quatre artistes 
participants son: Doble & Hugsound, Sara Terraza, B1n0 i Malson 
Atmosfèric. 

> Es mantenen els concerts a les escales de la Catedral, posant 
en valor el patrimoni artístic i cultural de la ciutat de girona 

Un dels escenaris més icònics del festival tornarà a ser el protagonista del darrer cap de setmana 
de festival a Girona amb les actuacions de Joan Dausà i Els Amics de les Arts. 



> Extensió del festival a Barcelona durant el mes de maig per 
afi ançar-nos al llarg del territori i la creació d’Strenes Urbana

La voluntat de l’Strenes per esdevenir el festival estratègic de les estrenes musicals a Catalunya, 
juntament al fet que moltes estrenes no es poden dur a terme durant el mes d’abril, ha propiciat 
la creació d’una programació a altres seus durant els mesos que l’Strenes no es pot celebrar a 
Girona. A aquesta edició s’han programat dos concerts a la ciutat de Barcelona, el Palau de la 
Música acollirà l’estrena de la gira dels 10 anys dels Blaumut i la Sala Paral·lel 62 acollirà l’estrena 
del nou projecte de Julieta.
—
A més, el 13 de maig a l’Àntiga Fàbrica Estrella Damm s’ha 
creat un nou esdeveniment anomenat Strenes Urbana, 
que vol ser la cita de la nova escena emergent urbana de 
casa nostra. Hi actuaran fi ns a 10 artistes, distribuïts en tres 
escenaris. La programació es presentarà l’01 de març. 



Pressupost i entrades 
En total es posen a la venda 20.400 entrades a Girona i 6.000 a Barcelona. En el moment de 
celebrar aquesta roda de premsa ja s’han exhaurit els concerts de Joan Dausà, Els Amics de les 
Arts, Silvia Pérez Cruz i Triquell. 
—
El pressupost és d’aproximadament 550.000€. Un 32% del pressupost es fi nança amb les 
administracions col·laboradores: Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de 
Catalunya. Un 10% es fi nança a través dels patrocinadors del festival: Estrella Damm, Hipra i 
Fundació Valvi. I el 58% restant, és el que s’espera fi nançar a través de la venda d’entrades.



Les principals Strenes del país es viuran
al festival Strenes
Luz Casal ha triat Strenes per presentar el seu esperat nou disc, després de més de cinc anys de 
silenci discogràfi c. La palafrugenca Silvia Pérez Cruz també ha triat el festival per presentar el 
seu nou àlbum d’estudi, que com sempre, serà un gran esdeveniment. Joan Dausà realitzarà un 
doble concert a les Escales de la Catedral per estrenar el seu nou espectacle Jo Mai Mai 10 anys. 
Els Amics de les Arts tornen a les Escales de la Catedral per fer un doble concert on presentaran 
el seu nou àlbum d’estudi. Buhos, una de les bandes imprescindibles del circuit festiu del país, 
seran els responsables d’obrir la nova edició d’enguany presentant el seu esperat nou disc. 
Viva Suecia, una de les grans bandes del circuit indie pop estatal presentaran el seu directe per 
primera vegada a Girona.



Judit Neddermann, com ja és habitual, tornarà a Strenes per presentar les cançons de “Lar”, el 
seu nou i esperat treball. Blaumut estrenaran el seu nou espectacle de 10 anys a l’icònic Palau de 
la Música Catalana. Tanxugueiras, un dels grups més populars de terres gallegues, actuaran per 
primera vegada a Girona. Andrea Motis i Marco Mezquida, els dos dels principals exponents 
del jazz de casa nostra, s’han unit per oferir un espectacle únic que farà les delícies de tothom, 
sigui amant o no de la música jazz. Beth estrenarà la gira de 20 anys de carrera al festival amb 
un espectacle inèdit que es podrà veure per primera vegada a l’Strenes.



El retorn d’Anna Roig als escenaris és una gran noticia i com no podia ser d’una altra manera, una 
de les seves presentacions ofi cials serà a l’Strenes. Mariona Escoda, la guanyadora d’Eufòria, 
presentarà per primera vegada a Girona el seu nou disc i el seu nou espectacle. 31 Fam, un dels 
màxims exponents de la música urbana catalana, han triat Strenes per presentar el seu esperat 
nou disc i nou espectacle. The Tyets, una altra de les grans bandes urbanes de casa nostra, també 
presentaran el seu esperat nou àlbum al festival. Triquell, un dels eufòrics amb més personalitat 
del panorama musical català, presentarà el seu nou disc a Catalunya a l’Strenes. Quan fa 30 anys 
que els Daft Punk van publicar el disc Homework, ningú s’imaginava que canviarien la manera 
d’entendre la música electrònica i la música de ball, esdevenint una de les bades icòniques del 
genere. Aquest 2023 se celebren 30 anys d’aquest disc llegendari i l’Strenes ho celebra amb el 
live de Robot Rock Alive, una de les millors bandes tribut de Daft Punk del món, que recrea de 
dalt a baix el mític espectacle de la piràmide de Coachela, amb un sorprenent desplegament 
sonor i escenogràfi c.



> Els grups emergents del país tenen un espai molt
important a l’Strenes

Lal’Ba, una de les bandes amb més projecció del moment, estaran presentant el seu esperat 
nou disc, “No hi ha dies Dolents”. Caïm Riba, fi ll del gran Pau Riba, presentarà el seu nou disc, 
una col·lecció de cançons delicades que sorprendran a tothom. El seu darrer disc va ser premiat 
com el millor disc de l’any per la crítica dels Premis Enderrock. Julieta fusiona a la perfecció la 
música urbana amb pop i cançó d’autor. El seu nou disc s’espera que sigui el de la seva defi nitiva 
consolidació. Porto Bello ha sabut facturar cançons pop festives que no han parat de sonar a 
les radiofòrmules catalanes. El seu nou disc no ens decebrà. Figa Flawas, és una de les bandes 
urbanes de nova generació de les que més se’n parla. A part de fer bones cançons, són els 
fl amants guanyadors del concurs de noves bandes del Sona9.



Doble & Hug Sound és el projecte del raper gironí Doble, un dels artistes amb més projecció 
de la ciutat i que estarà presentant el seu nou disc que ha produït amb el productor Hug Sound. 
Els bisbalencs B1n0 són una de les bandes més transgressores del panorama musical català. 
Han col·laborat amb varis artistes com Ferran Palau entre d’altres. Socunbohemio és una de 
les darreres joies de la cançó d’autor indie catalana. Presentarà el seu nou treball “Contes de les 
Quatre Estacions”. Adriano Galante, ex cantant de Seward, inicia carrera en solitari amb nou disc 
produït amb la col·laboració de les germanes Neddermann i l’Arnau Figueras, que presentarà a 
l’Strenes. Ven’nus és una de les artistes indies emergents a tenir més en compte. Fusiona pop i 
electrònica amb una gran personalitat.



La gironina Sara Terraza torna amb una proposta original on fusiona la música d’autor amb 
l’electrònica i el pop. Le Nais és una de les veus emergents amb més talent de casa nostra. 
Malson Atmosfèric és un dels grups que més sona de l’escena urbana gironina. A l’Strenes hi 
presentaran noves cançons. De les cendres de 100 Elephants neix L’Últim Elefant pop-rock amb 
infl uències dels grans grups anglosaxons formen part del seu imaginari.










