


EL FESTIVAL STRENES CELEBRA LA SEVA EDICIÓ MÉS
VALENTA DEL 28 DE MARÇ AL 03 DE MAIG. EL FESTIVAL

ON TOT COMENÇA PRESENTA MÉS DE 30 ACTUACIONS AMB
LA INTENCIÓ DE SUPERAR LES XIFRES D'ASSISTÈNCIA

DE LA PASSADA EDICIÓ
× × × × × × × × × × × × ×

Del 28 de març al 03 de maig arriba la vuitena edició de l’Strenes, el festival on tot comença. 

Un projecte completament consolidat on els artistes catalans presenten per primera vegada 

els seus nous treballs, les seves gires... El festival on els artistes tenen el primer contacte 

amb el seu públic per mostrar-li allò que porten treballant durant tant de temps. Aquest mo-

ment tan important i especial, regala moments màgics, espontanis i naturals que només es 

poden viure a l’Strenes. Aquests elements generen tantíssim interès, que l’avançament de 

programació del festival, realitzat durant el mes de desembre, ha registrat més sold outs 

que mai, amb més de 6.000 entrades venudes. Ja no queden entrades pels concerts de 

Sopa de Cabra, Miki Núñez per partida doble, Blaumut i La Casa Azul.



PRINCIPALS NOVETATS DE LA VUITENA EDICIÓ
× × × × × × × × × × × × ×

El 28 de març es tornarà a celebrar el concert inaugural dalt de l’Oficina de Turisme del Pont 

de Pedra amb un concert molt especial que es desvetllarà mitjançant pistes durant les prò-

ximes setmanes. Continua l’aposta pels grups internacionals amb la programació de Lori 

Goldston la violoncel·lista original del mític Unplugged de Nirvana i Lee Ranaldo, el fundador 

dels imprescindibles Sonic Youth. L’escena emergent gironina torna a estar representada a 

la secció Talent Gironí apadrinada per Fundació Valvi. Les Escales de la Catedral serà l’esce-

nari del darrer cap de setmana del festival, consolidat com un dels escenaris més originals 

del país i amb més èxit, com ho demostra el fet que els dos concerts anunciats en aquest 

espai com a avançament de programació ja tenen les entrades exhaurides.



Se seguiran celebrant els concerts de la Pujada Sant Domènech que tant èxit van registrar 

a la passada edició, tindran lloc els dies 24 i 25 d’abril i on hi podrem veure els artistes emer-

gents de la cançó d’autor més importants del moment. S’han creat dos nous conceptes dins 

del festival, per una banda, La Xefla d’Strenes, un nou espai escènic, que engloba els grups 

de música festiva que tindrà lloc el 18 d’abril a La Mirona, acollirà Oques Grasses, Gertrudis i 

Koers. La darrera novetat ha estat batejada com Strenes Delicatessen. Es tracta d’una pro-

gramació exquisida i imperdible que inclourà concerts de bandes consolidades de l’escena 

del pop indie català, com Mi Capitán o Mazoni, entre d’altres.

Enguany no se celebrarà la Festa Major de l’Strenes. Les queixes d’alguns veïns han pro-

vocat que l’Ajuntament de Girona no posi a disposició de l’empresa organitzadora la Plaça 

Catalunya de Girona.



EL PRESSUPOST DEL FESTIVAL
× × × × × × × × × × × × ×

El pressupost del festival segueix essent de 500.000 € aproximadament. S’espera poder 

assolir aquest pressupost  amb la venda d’entrades (suposa el 60% dels ingressos), les apor-

tacions de l’Ajuntament de Girona (enguany reduïda en un 15%), la Diputació de Girona i la 

Generalitat de Catalunya, juntament a les aportacions de patrocinis i mecenes del festival.

ENTRADES I PUNTS DE VENDA FÍSICS
× × × × × × × × × × × × ×

Es posen a la venda més de 17.000 entrades de les quals ja se n’han venut prop d’un 30%. 

Les entrades es posen a la venda al web del festival avui a les 20h del vespre.



UN DELS CARTELLS MÉS AMBICIOSOS I VALENTS
DE LA HISTÒRIA DEL FESTIVAL 

× × × × × × × × × × × × ×
Fangoria, la banda liderada per Alaska, presentarà Extrapolaciones y dos respuestas que for-

ma part de la celebració del seus trenta anys dalt dels escenaris.  Tot un esdeveniment que de 

ben segur deixarà petita La Mirona. Sopa de Cabra, el gran grup de rock del nostre país, torna 

amb cançons noves i una gira que es presentarà a Girona i que compta amb els entrades ex-

haurides des de fa setmanes. Oques Grasses, seran el cap de cartell de la Xefla de l’Strenes. 

Després d’inaugurar el festival a la darrera edició a l’icònic escenari del terrat de l’oficina de 

Turisme del Pont de Pedra, els osonencs arriben com una de les bandes més importants del 

circuit de festa major del país. El pop electrònic de La Casa Azul arrasa. El grup liderat per 

Guille Milkyway ha aconseguit fer-se un lloc a l’escena estatal gràcies a l’originalitat de la seva 

proposta. Han promès a l’Strenes que faran tremolar les escales de la Catedral amb un con-

cert que ja té les entrades exhaurides.



Si un grup està en boca de tothom aquest any, aquest és León Benavente, líders d’una escena 

indie estatal, han aconseguit consolidar la seva proposta musical exhaurint entrades a la ma-

joria de sales on actuen i essent headliners de molts dels festivals de la península. El concert 

a Girona serà una gran oportunitat, doncs, per veure aquest fenomen de ben a prop. Un altre 

dels grans grups de la nova escena musical catalana són els Blaumut. El concert de presenta-

ció del seu esperat nou àlbum serà a l’Strenes, a les escales de la Catedral. Les entrades també 

estan exhaurides. Miki Núñez, un dels concursants més estimats de la passada edició d’Ope-

ración Triunfo, ha aconseguit posar-se al públic català a la butxaca gràcies a un bon grapat 

de cançons festives que han connectat perfectament amb el moment musical que viu el país. 

El seu èxit aclaparador es demostra amb el fet d’aconseguir amb tan sols dos mesos dos sold 

outs consecutius a l’escenari de l’Auditori. Amb el seu darrer disc, No em dóna la gana, Ger-

trudis ha aconseguit fer un pas de gegant a la seva carrera. Sobretot gràcies a èxits rotunds 

com Si tothom calla o Bon dia vida, cançons que han connectat de seguida amb tothom. El seu 

concert serà la presentació oficial del disc a comarques gironines. 



El Kanka és d’aquells artistes que no passa desapercebut en una programació com la de 

l’Strenes 2020. La seva música d’autor, les seves lletres, i en general, la seva humilitat i el seu 

savoire faire han connectat amb milers d’adeptes que ara omplen els seus concerts i core-

gen cançons com Canela en rama o Que bello es vivir. Judit Neddermann és una de les artis-

tes que des de sempre han gaudit del suport del festival. Guanyadora del Premi Descobertes 

al 2014, ho té tot per a triomfar. Amb el seu darrer disc, Nua, publicat al 2018, va fer un pas de 

gegant a la seva carrera. Fins a tal punt que el seu talent va despertar l’interès d’Alejandro 

Sanz, que no només la va convidar a cantar amb ells, sinó que l’ha fitxada per representar-la. 

A l’escenari de l’Strenes a les escales de la Catedral de Girona, presentarà per primera ve-

gada en directe les cançons del seu nou disc. Tot un esdeveniment que no val a perdre’s. El 

pop i el flamenc no s’entendrien de la mateixa manera sense la contribució que ha fet Kiko 

Veneno. Un artista que ha sabut envellir com el bon vi, apropant-se a la música alternativa 

sense deixar de banda les seves arrels flamenques. A Girona viurem la presentació del seu 

darrer àlbum Sombrero roto. Si al nostre país hi ha una artista completa, aquesta és Maika 

Makovski. La mallorquina afincada a Barcelona viu un dels seus millors moments gràcies, 

en part, a la popularitat que li ha donat presentar el programa musical La hora musa. El seu 

talent innat i infinit, la seva sensibilitat, juntament a una de les millors posades en escena de 

casa nostra, fan que la publicació del seu nou disc sigui tot un esdeveniment molt esperat. 

A l’Strenes s’hi podrá viure per primera vegada com sonen les noves cançons.



Tomeu Penya és el cantautor mallorquí que ha robat el cor de diverses generacions de ca-

talans. Artista entranyable, ha sabut crear el seu propi estil, tant a l’estudi com a dalt dels 

escenaris. Després de molts anys sense actuar a Girona, es podrà viure per fi una nit memo-

rable al Teatre Municipal. Enguany se celebren vint-i-cinc anys de l’Unplugged de Nirvana 

a Nova York. El disc que va fer que el grunge entrés a la majoria de cases dels adolescents 

de l’època. El Festival Strenes ha creat una producció pròpia que permetrà reviure de dalt a 

baix aquest mític concert. Lori Goldston la violoncel·lista original que va enregistrar aquesta 

meravella de disc, juntament amb The Buzz Lovers, un dels grups tributs de Nirvana més im-

portants d’Europa, seran els responsables de fer reviure un dels moments àlgids del grunge. 

Un concert únic que no et pots perdre. Lee Ranaldo membre fundador de Sonic Youth i un 

dels millors guitarristes del món, segons la revista Rolling Stones, publica un nou disc junt al 

català Raül Refree. Una fusió que genera una gran expectació i que estrenaran per primera 

vegada al festival. Segurament un dels imperdibles de l’Strenes d’enguany. L’estrena de les 

noves cançons de Mi Capitán, el súper grup format per components de Love of Lesbian, 

Sidonie o Standstill, será el plat fort de l’acabat d’estrenar Strenes Delicatessen, una nit que 

serà memorable.



Jaume Pla Mazoni ha tornat a l’actualitat amb els seu nou disc Desig imbècil. Un disc que 

mostra que el de la Bisbal està vivint un dels seus millors moments creatius, que l’ha tornat 

a posar en boca de tothom com una de les propostes imprescindibles d’aquesta temporada. 

Clara Peya celebrarà els seus deu anys dalt dels escenaris al festival Strenes amb un con-

cert molt especial. Clara Peya és una de les artistes amb més talent del nostre país. Va robar 

el cor del gran públic amb el celebrat disc Estómac, on va saber crear un imaginari propi 

que unia a la perfecció música i consciencia. Un altre dels concerts imperdibles del festival. 

Obeses, el grup liderat per Arnau Tordera, ha aconseguit consolidar la seva original proposta 

musical. Guanyant adeptes allà on van, al festival Strenes viurem una gran nit amb el seu nou 

espectacle Obeses i el Cor d’Obeses. Els Glaucs, l’enyorat grup de Begur, és una de les ban-

des més importants de l’anomenada segona generació del rock català. Enguany celebraran 

els seu vint-i-cinc anys amb noves cançons i una gira que tindrà el seu punt de partida al fes-

tival Strenes amb un concert molt especial. Suu és una de les artistes emergents catalanes 

amb més projecció. Després de l’èxit del seu primer disc, ara torna amb “Ventura”, un nou 

disc on el pop i la cançó d’autor es donen la mà a la perfecció sota la producció de Carlos 

Sadness. El concert de presentació d’aquest nou disc serà al festival Strenes. 



SEGUEIX INTACTE EL COMPROMÍS DEL FESTIVAL AMB
EL TALENT GIRONÍ I L’ESCENA EMERGENT DEL PAÍS

× × × × × × × × × × × × ×
Torna un dels grans cantautors del país valencià amb nou disc sota el braç. Pau Alabajos 

mostra a Les Hores Mortes, la seva vessant com a compositor però també a l’hora de po-

sar música a poemes com el de No Passareu d’Apel·les Mestres que Jordi Cuixart va reci-

tar al Tribunal Suprem. La saga Neddermann no deixa de regalar grans moments musicals. 

Aquest 2020  Meritxell Neddermann publicarà el seu primer disc. Una col·lecció de cançons 

que es proclama com una de les propostes més originals i interessants del moment. Koers, el 

grup amb més ànima i ritme de les terres de ponent, després de deixar un bon sabor de boca 

amb el seu primer disc farcit de rimes jamaicans tornen aquest 2020 amb un nou disc que 

presenten a l’Strenes. Magalí Sare, és una de les grans promeses musicals del nostre país. 

Molts la coneixeu per ser la cantant que posa veu a les composicions de Clara Peya. Sare 

està presentant enguany el seu darrer àlbum A Boy & A Girl.



Carmen 113, guanyadors del Talent Gironí 18, presentaran el seu esperat nou disc Hipnótica. 

Un pas endavant a la seva carrera, on la música electrònica tindrà una major rellevància, i on 

els de Girona, projecten una gira Llatinoamericana, ja que és d’on provenen més del 50% de 

les escoltes de les seves cançons. Relat, es presenta com una de les bandes de comarques 

gironines que més alegries poden donar aquesta temporada. Finalistes del concurs Sona 9, 

guanyadors de varis premis com el de les Cases de la Música, fan que el seu debut sigui molt 

esperançador. Reggae, Dub, Dancehall en una posada en escena impecable fan que sigui 

una proposta que cal no perdre’s. David Busquets és un dels cantants gironins amb més 

projecció. Les seves cançons han sonat a les principals radio fórmules catalanes, amb un 

estil que recorda als grans hits del pop i amb una veu molt peculiar que el fa inconfusible. La 

prolífica escena bisbalenca no s’atura. El darrer diamant en brut és Jordi Serradell, una nova 

proposta que està començant a sonar al boca orella dels programadors i que es projecta 

amb el seu primer disc com una de les sorpreses musicals  d’aquest any.
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