
Dossier de patrocini
FESTIVAL TORROELLA 
DE MONTGRÍ



“Música que sona com els seus creadors la van imaginar, 
músics que juguen amb entusiasme i compromís i els 
espectadors que es submergeixen en mons sonors, allunyats 
de l’enrenou de la vida quotidiana”



Teniu entre mans la presentació d’una de les joies del patrimoni 
cultural a Catalunya, el Festival Torroella de Montgrí. L’any 1981 
somniàvem fer un festival quan presentàvem un petit cicle de 
concerts. Any rere any hem vist com els nostres somnis s’han anat 
desplegant fent d’aquella petita llavor un dels esdeveniments 
culturals més destacats del país. 

El 2013 va ser un any clau per al nostre futur. Després de la 
inauguració del nou Auditori - Espai Ter amb un meravellós 
concert de l’ Acadèmia 1750 elogiat per la crítica; i amb els 
nou horitzó que representa el Festival de Jazz de l’Estartit i la 
consolidació de la programació familiar, ara ens toca demanar-
vos que us impliqueu amb aquest projecte. Volem somiar amb 
vosaltres, desperts i amb els ulls ben oberts per seguir fent del 
Festival un esdeveniment cada vegada més important i conegut.

Us esperem a Torroella i a l’Estartit, 

Josep Lloret - President de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí



EL FESTIVAL 
TORROELLA 
DE MONTGRÍ



“Un punt de trobada per als principals actors de tot el món de 
la música clàssica- orquestres, directors llegendaris, solistes 
virtuosos – convocats per celebrar el festival”.

En el 1981 començava un petit cicle de cinc concerts 
de música de cambra que se celebraven en el marc 
arquitectònic medieval del casc antic, l’església gòtica de 
Sant Genís, plaça porticada gòtic - renaixentista i Antic 
Convent dels Agustins, de finals del segle XVII. L’any 
següent va canviar el nom pel de Festival Internacional 
de Música. Des d’aleshores ha anat desplegant, any rere 
any, un increment quantitatiu i qualitatiu en el nombre 
de concerts i en la vàlua artística dels solistes i grups 
participants. L’any 2006 neix l ’Acadèmia 1750 l’orquestra 
resident que neix amb l’objectiu de dotar al Festival d’un 
instrument orquestral propi. Els components són músics 
especialitzats en el camp de la interpretació històrica que 
mantenen en comú l ‘interès per l’aprofundiment en el 
camp dels instruments originals. 

Després de 34 edicions, un  total de 699 concert, més 
de 311.000 espectadors i un 94,8% d’ocupació el Festival 
Torroella de Montgrí s’ha consolidat com una de les cites 
musicals indispensables del país en l’àmbit de la música 
clàssica. 



L’AuDITORI-ESpAI TER, 
uN LLOc DE REFERèNcIA 
pER A LA cuLTuRA 
DE LA cOSTA BRAVA



“I aquí el piano en tan belles mans va arribar nítid, eficaç, 
sense empastaments acústics o superposicions harmòniques, 
deixant percebre els matisos i dinàmiques que imposa el 
pedal...”  LA VANGUARDIA

El 2013 s’inaugura L’AUDITORI - ESPAI TER de Torroella 
de Montgrí. Un espai dissenyat especialment per 
funcionar com a auditori de concerts de música clàssica 
o de qualsevol altre gènere musical que no necessiti 
amplificació. El Festival s’ha beneficiat d’aquest nou 
emplaçament on l’any de la inauguració  10.000 persones 
van poder gaudir de 18 concerts en les millors condicions 
acústiques, de confortabilitat i de visibilitat que exigeix 
l’audició de música clàssica. A més, cal destacar la seva 
ubicació a 5 minuts del centre de la població i les 700 
places d’aparcament que faciliten la mobilitat al públic 
assistent.



cONcERTS 
FAMILIARS



“És important plantar la llavor de la música, un llenguatge 
universal per apropar a les persones i créixer amb més 
dignitat i sensibilitat” 

El Festival de Torroella de Montgrí, amb una vocació 
pedagògica i popular, apropa la música clàssica també als 
més petits de casa. Les famílies poden viure l’experiència 
de gaudir de la música d’una manera divertida, creativa 
i alhora rigorosa i de qualitat, amb artistes de primer 
nivell de l’escena internacional que fan una mostra de les 
obres mes cabdals dels grans compositors de la història 
de la música i s’apropen així amb originals propostes als 
públics més joves. 

 



EL FESTIVAL DE JAZZ: 
uNA NOVA pROpOSTA 
A L’ESTARTIT



Des de 2013 la programació cultural de l’estiu s’enriqueix 
amb una nova proposta, el Festival de Jazz de l’Estartit. 
La proposta artística complementa la programació de 
la música clàssica del festival de Torroella de Montgrí: 
música d’autor; música tradicional i popular; jazz i 
músiques modernes i les músiques del món. A més, cal 
destacar que els concerts se celebren amb les Illes Medes 
com a teló de fons. Tanmateix, en el marc del Festival de 
Jazz de l’Estartit hi haurà un espai Young Lions pels grups 
emergents de casa nostra i un Jazz Beach – escenari 
popular - amb accés gratuït a la platja.



pER què pATROcINAR 
EL FESTIVAL TORROELLA 
DE MONTGRÍ?



Associar la marca als valors del Festival: cultura, música clàssica, 
qualitat, prestigi, reconeixement, popularitat. 

Associar-se amb un projecte que treballa en la construcció de la 
cultura del país i la transmissió de valors universals a través de 
l’educació.

Exclusivitat del sector.

Eina de marketing promocional experiencial.

Alienació de la marca amb un esdeveniment Premium.

Col·laborar amb la dinamització econòmica i soci - cultural del 
territori pròxim.

El Festival Torroella de Montgrí inverteix 35.000 €  anualment 
en un campanya publicitària valorada en 90.000€

Els impactes en premsa de l’edició 2013 es van valorar 
en 1.200.000 €  (f.Kantarmedia)



MODALITATS 
DE cOL·LABORAcIÓ



pATROcINADOR pREMIuM (màxim 4 patrocinadors)

Patrocinador Premium del Festival Torroella de Montgrí i Festival de 
Jazz, exclusivitat de sector

Menció explícita a tots els materials de premsa com a patrocinador

Intervenció a la trobada amb premsa de la presentació del Festival

50 entrades de protocol per al Concert Inaugural

2 entrades per a cada concert Festival

Presència destacada del logotip a tots els materials de comunicació

Capçalera web del Festival

Logotip a la capçalera dels anuncis publicitaris (La Vanguardia, 
Diari ARA, Diari de Girona, Scherzo i d’altres)

Banderoles publicitàries instal·lades als carrers de Torroella,  
L’Estartit, Pals i Verges (300 exemplars)

Presència del logotip a les entrades

Contraportada del programa de mà del Festival

Ús de la marca del Festival. El Patrocinador podrà divulgar el seu 
patrocini o utilitzar la imatge gràfica del Festival en les seves pròpies 
campanyes en la forma que es convingui de mutu acord amb la 
direcció del Festival de Torroella

Projecció del logotip sobre la petxina acústica de la sala abans de 
l ’inici del concert de col·laboració i a mitja part. (no en el moment 
del concert)

Publicació destacada del logotip en les quatre torretes publicitàries 
instal·lades en el terme municipal

Jam session o concert de duo/trio a les instal·lacions del patrocinador 
en el marc del Festival



pATROcINADOR

Exclusivitat sectorial.

10 entrades de protocol per al concert inaugural.

Presència del logotip a tots els materials de comunicació.

Web del Festival

Banderoles publicitàries instal·lades als carrers de Torroella,  
L’Estartit, Pals (300 exemplars)

Pàgina de publicitat en el programa de mà del Festival.

Ús de la marca del Festival. El Patrocinador podrà divulgar el seu 
patrocini o utilitzar la imatge gràfica del Festival en les seves pròpies 
campanyes en la forma que es convingui de mutu acord amb la 
direcció del Festival de Torroella.

Publicació del logotip en les quatre torretes publicitàries instal·lades 
en el terme municipal.

Jam session o concert de duo/trio a les instal·lacions del patrocinador 
en el marc del Jazz Festival L’Estartit.

cLuB MEcENES

2 entrades de protocol per al concert inaugural.

4 entrades de protocol per al concert patrocinat.



Presència del logotip a la pàgina de col·laboradors del catàleg

Presència del logotip al plafó d’agraïment que s’ubicarà a l’Auditori-
Espai Ter.

El Festival oferirà un descompte exclusiu als clients i/o socis del 
mecenes.

Concert exclusiu pels mecenes amb sopar (per a 2 persones).

pATROcINADOR FESTIVAL DE JAZZ

PATROCINADOR PREMIUM ............50.000 € 

PATROCINADOR................................6.000 €

CLUB MECENES ...............................1.500 €

pATROcINADOR ÚNIc.....................100.000 €

INCLOU:

Únic patrocinador dels dos Festivals

Possibilitat d’incorporació de la marca en el nom del Festival 
de Jazz, a valorar per la Direcció del Festival



cONTAcTE



Estem molt interessats en conèixer altres modalitats de 
patrocini que puguin ser d’interès per a la seva empresa 
i quedem a la seva disposició per escoltar les seves 
propostes.

contacte

MONTSE FAURA
Directora Festival Torroella de Montgrí
e-mail: info@jmtorroella.cat
T: (00)34 972 760 605 



www.festivaldetorroella.cat


