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musical que s’anunciarà pròximament
reconeguda per ser una figura clau en els clubs i festivals més alternatius de Barcelona
jornada del festival amb un set que es mourà 
música. 
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estival Cantilafont celebra els deu anys d’història recuperant la seva essència original, i fa parada al 
amants de la música 

festivals poc massificats. Amb 
han passat artistes tan 

destacats com Mishima, Pau Vallvé, Clara Peya, el Petit de Ca l’Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, 
uren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,

Un dels pilars centrals del Festival Cantilafont és la sostenibilitat i el compromís amb l’entorn rural i el medi ambient. 
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