
18è concurs de musica de Badalona

19è concurs de música de Badalona



1. introducció

2. valoració dels objectius

3. organització 

4. promoció del projecte

5. conclusions i perspectives de futur



01
introducció



 Hi ha dos llenguatges universals. L’un es 
el riure. L’altre la música. Dos llenguatges que 
no entenen de colors, de banderes, de gène-
res ni de desigualtats. Dos llenguatges que sí 
que entenen de cohesió, de ganes de compar-
tir, de ganes d’avançar. A la Rotllana ho tenim 
clar des de sempre, però especialment des de 
aquell dia fa ja dinou anys on vam decidir que ja 
estava bé, que ja estàvem cansats d’escoltar el 
rumor d’una ciutat adormida, però que lluitava 
per donar a conèixer l’enorme qualitat musical 
que atresorava. Volíem trobar un altaveu gran i 
poderós que donés a totes aquelles guitarres, 
totes aquelles veus, teclats, bateries l’esperança 
suficient per que continuessin fent el seu art. Si 
estàs llegint aquestes línies, gràcies per formar 
part d’aquest grup de persones que continuem 
fent tot allò possible, per arribar a la següent 

edició del concurs.

Benvingudes i benvinguts al 19è Concurs de 
Música de Badalona (CMB d’ara en endavant).

 El CMB no és un concurs més. És un pro-
jecte sociocultural de ciutat organitzat per gent 
que entén que la música es un important vehicle 
de comunicació social i cultural. Els recursos per 
organitzar-ho son bastant austers, basats prin-
cipalment en el treball voluntari de les amigues 
i amics de La Rotllana, recolzats; pel  departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’ajut en els premis d’empreses privades, i el 
suport logístic de l’Ajuntament de Badalona. Per 
tercer any consecutiu vam obrir el Teatre Princi-
pal de Badalona a les millors bandes emergents 
de Catalunya. 

Un espai digne a l’alçada del projecte, i també 
a l’esforç que els músics posen en les seves 
creacions.  Consolidar el concurs en un espai fix 
d’aquesta magnitud ens dona més i renovades 
energies per tal de continuar donant suport a la 
cultura popular.

 Tanquem aquesta dinovena edició molt 
satisfets per l’increment substancial de la qualitat 
del projecte. La dimensió comunicativa continua 
creixent d’una manera molt evident, superant les 
més de 5000 visualitzacions dels dos spots pu-
blicitaris. 

 El feedback ha estat molt positiu, hem 
pres molt bona nota de tot allò que musics i pú-
blic ens han retornat, i de cara a la vintena edició 
implementar i millorar totes

aquestes propostes. Som un dels concursos 
més importants de Catalunya, i volem continuar 
sent aquest referent.

 Cent-vint-i-cinc bandes van formalitzar el 
procés d’inscripció. Tretze van superar la fase 
prèvia i van arribar a les finals en directe on 5 van 
aconseguir algun dels premis: Last Tree Standing 
millor banda del concurs, Joker’s millor banda 
en llengua catalana, Indestructible millor banda 
de Badalona, Kril millor banda de Badalona per 
votació popular i accèssit Cabal Musical, i Kara-
bash premi especial Fundació la Roda. Des de 
la Rotllana volem Agrair a totes les bandes que 
van decidir participar el seu entusiasme i al jurat 
l’enorme tasca per trobar aquests noms davant 
l’altíssima qualitat de totes les propostes.
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valoració dels 

objectius



 Una de les característiques del CMB és 
que els seus objectius no han variat pràctica-
ment des de el seu origen. Any rere any cerquem 
com millorar eficaçment i eficientment per poder 
acomplir en el seu màxim grau les raons que ens 
porten a fer el concurs, per això les motivacions 
principals continuen intactes: ser un altaveu per 
aquells artistes que no troben l’espai on expres-
sar-se i fer cultura accessible a tothom. 

 Dinou anys després continuem treballant 
amb aquesta idea principal, i alhora buscant 
també altres nous reptes: 

2.1.-Tenir un escenari de referencia cultural per 
a les finals. 

 El fet de poder trobar un espai fix pel des-
envolupament de les finals del CMB ha esdevin-
gut cabdal en la projecció del concurs com a es-
deveniment de ciutat, i ha permès alhora trobar 
un vincle amb els espais tradicionalment asso-
ciats a la cultura badalonina. Si podem continuar 
portant les finals al teatre Principal de Badalona 
aconseguirem quelcom tan important com vin-
cular un esdeveniment amb un equipament de 
referència, fet que millori la difusió del mateix, i 
més si, com en aquest cas, els protagonistes del 
mateix sempre canvien. També hem de tenir pre-
sent que el Teatre Principal de Badalona és un 
espai de referència en l’àrea metropolitana  

Barcelona.

“Entenem la música com 
un vehicle de comunica-
ció, un canal d’expres-
sió, un instrument de 
socialització.”

2.2.-Potenciar el català com a llengua vehicular
  
 Encara que sobre un 40% de les ban-
des inscrites feien servir el català com a llengua 
referent, solament cinc de les dinou propostes 
locals ho feien en aquesta llengua, sent Kubiak 
l’única de les quals que va arribar a les finals. Vo-
lem continuar treballant per tal d’aconseguir una 
normalitat lingüística, i uns espais musical on el 
català deixi de tenir un paper marginal. Comp-
tem amb la Fundació la Roda que ofereix premis 
en forma de mini gira de concerts a una banda 
en llengua catalana, sent aquest un dels premis 
estrella del CMB que esperem que amb el temps 
animi a noves bandes a escriure les 
composicions en aquest llengua.



2.3.-Promoció de les bandes musicals emer-
gents

 El CMB  és, un punt de trobada per a la 
cultura musical de Badalona i busca possibilitar 
espais de música en viu d’accés lliure i gratuïts 
pel públic en general, recuperant les actuacions 
en directe davant de les noves onades de música 
digital. És tracta de posar cara a cara creadors 
culturals i públic, un concepte que recull interac-
cions i dinàmiques que van més enllà de produc-
tors i consumidors digitals sense contacte. Les 
finals en directe del novembre celebrades durant 
el cap de setmana 17 i 18, al  Teatre Principal de 
Badalona han aplegat 13 bandes, més dos ban-
des convidades, fent un total de 15, i sobre unes 
760 persones entre públic i staff. 

 Un any més hem aconseguit tornar a 
editar el cd recopilatori prèviament a les finals. 
Tots els assistents es van endur un de manera 
gratuïta, amb la col·laboració amb un tema de 
la banda convidada Universal  Rockers, ampliant 
d’aquesta manera l’abast en la promoció de les 
bandes participants.

 Gràcies al conveni signat amb Badalona 
Comunicació hem tingut una molt bona presen-
cia a la televisió i radio locals, amb spots elabo-
rats per la mateixa comissió del CMB, reforçant 
també la nostra visibilitat a xarxes socials amb 
uns vídeos promocionals que han superat les 
7000 visualitzacions i les 9000 si les combinem 
amb les promocions que van fer les bandes par-
ticipants de les seves participacions.

 Aquest interès per tal de ser altaveus de 
les bandes que es presenten es concreta també 
en l’existència de dos premis vinculats amb la 
promoció de les bandes guanyadores mitjançant 
actuacions en directe. El ja esmentat de la Fun-
dació la Roda d’una actuació remunerada dins 
del marc dels concerts de la Nit de Sant Anàstasi 
de les festes de maig de la ciutat de Badalona
 
 Sense oblidar la web www.concursbdn.
cat, on es poden consultar els grups de les   da-
rreres edicions i que en breu volem convertir en 
un espai indispensable per entendre la música 
emergent de Catalunya.

2.4.- Establiment d’un acte musical de referència 
  
 Prop de 760 assistents confirmen la pet-
jada d’un projecte que encara pot tenir molt més 
de trajecte per endavant. Excel·lent entrada la nit 
de divendres, amb la sala plena per veure les mi-
llors bandes de la ciutat. L’entrada de dissabte 
va ser una miqueta inferior, sent aquest un del 
punts a reforçar de cara a futures edicions. Aquí 
la importància de mantenir el Teatre Principal 
com a escenari fix es vital, per la seva ubicació, 
bona comunicació i  valoració  per part del públic 
assistent.



presentades a concurs, amb components més 
joves, i uns mínims de bagatge musical, tinguin 
preferència a l’hora d’arribar a les finals del con-
curs.

2.6 .- Contribuir al manteniment de la memòria 
cultural juvenil de Badalona. 

 Establir la web www.concursbdn.cat com 
una base de dades que edició rere edició conti-
nua explicant-nos com es la música emergent a 
Catalunya i en especial a la ciutat de Badalona. 
Què es allò més viu, més interessant, més nou.

 2.5.- Potenciar la socialització dels joves 
mitjançant la creació artística. 

 La Rotllana entén la música com un ve-
hicle de comunicació, un canal d’expressió, un 
instrument de socialització. El concurs és una 
proposta que permet visibilitat i per tant és alhora 
un canal per a la projecció cultural i personal, que 
serveix per incrementar l’autoestima dels músics 
com artistes i la construcció social, aquella que 
esdevé quan un sent que forma part de quel-
com. Per això trobem bàsic que les institucions 
s’involucrin en aquest tipus de projectes, oferint 
espais que dignifiquin la feina de músics i orga-
nitzadors. Especialment en un context cultural en 
crisi degut a la gravetat de les polítiques fiscals i 
culturals. Com aposta prioritzem que les bandes 

2.7.-Fer ciutat i comunitat cultural

 En tots els projectes, totes les aventures 
on La Rotllana s’endinsa, es promou fer una ciu-
tat més cohesionada, més oberta, i més acolli-
dora. Fer xarxes i generar inèrcies de treball po-
sitiu amb altres entitats e institucions de la ciutat. 
Un projecte d’aquesta envergadura, que reque-
reix un any de dura feina, és impossible si prete-
nem fer-ho sols.  Requereix indispensablement el 
suport i l’ajut d’amigues, altres entitats, associa-
cions, institucions, mitjans de comunicació, que 
et donen l’alè i l’ajut necessari per arribar allà on 
es necessita. Tothom treballant plegats per una 
ciutat amb la seva pròpia cultura local i oberta al 
intercanvi amb  la resta.

“El concurs permet visibilitat i 
per tant és alhora un canal per 
a la projecció cultural i perso-
nal, que serveix per incremen-
tar l’autoestima dels músics i la 
construcció social, aquella que 
esdevé quan un sent que forma 
part de quelcom”



03
organització



 El concurs funciona a partir de una co-
missió de treball amb un coordinador amb dedi-
cació remunerada parcial, pel gruix de gestions 
que es deriven. A més de la coordinació, aques-
ta persona s’encarrega del disseny de tots els 
elements comunicatius com són entre els més 
significatius; l’elaboració dels anuncis de promo-
ció del concurs, el cartell de presentació de les 
actuacions de les bandes, i la producció gràfica 
del cd.

 La resta de la comissió està formada per 
cinc voluntaris més que es divideixen les diferents 
tasques per promoure i organitzar el concurs, en 
funció del seu temps i disponibilitat com a volun-
taris. Enguany hem incorporat una persona a la 
part tècnica, i una segona incorporació d’última 
hora per donar suport a la part de difusió i pro-
moció del concurs.



Primera reunió per 
dissenyar les bases i 
imatge del concurs.

Novembre
Desembre

2016

Jurat fa la primera 
selecció dels grups 
semifinalistes.

Maig

Fi període d’inscrip-
ció al concurs

Abril

Difusió nova convo-
catòria del Concurs. 

Gener
Abril

2017

CRONOLOGIA 

Es fan públics els 
finalistes.

Juny

Finals en directe al 
Teatre Principal de 
Badalona.

Novembre

Promoció dels finalis-
tes i de les finals en 
directe.  S’editen el 
cd recopilatoris del 
concurs.  

Juny 
Octubre



MILLOR BANDA 
DEL CONCURS

CAROLINA 
ALABAU 
GROUP

MILLOR BANDA 
DEL CONCURS

CAROLINA 
ALABAU 
GROUP

MILLOR BANDA 
DEL CONCURS

CAROLINA 
ALABAU 
GROUP

MILLOR BANDA DEL CONCURS

LAST   
TREE

STANDING



CATFOLKIN

JACK ESTAMPIDA

LOS MACANAS

MILLOR BANDA DE BADALONA

MILLOR BANDA DE BADALONA PER VOT POPULAR

CATFOLKIN

JACK ESTAMPIDA

LOS MACANAS

MILLOR BANDA DE BADALONA

MILLOR BANDA DE BADALONA PER VOT POPULAR

CATFOLKIN

KRIL

JOKER’S

INDESTRUCTIBLE
MILLOR BANDA EN CATALÀ

MILLOR BANDA DE BADALONA

MILLOR BANDA DE BADALONA PER VOT POPULAR
i premi especial Taller de músics/cabal musical

DDDDGDjKEAL &  JOSHUKUBIAK

THE GRASSLAND SINNERSMABEL FLORES PROJECTLA FLOR DEL OTRO

MANTHEUMVIAJE ASTRALSALTYMBANKIA

KARABASH
(accèsit especial Fundació la 

Roda)
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promoció del 

projecte



 En un món cada dia més viral, els nostres 
esforços respecte a la promoció del projecte han 
estat centrats en les  xarxes socials, principal-
ment a Facebook. Vam crear un parell de spots 
de vídeo que han rebut un total de 7221 visites. 
Ambos productes van esser emesos per TV de 
Badalona juntament amb una cunya radiofònica 
creada per Badalona Comunicació.

 Hem tingut presencia a diferents portals 
informatius on-line de la ciutat, en mitjans de co-
municació tant de radio, de TV i premsa escrita.  
S’ha renovat la col·laboració amb l’Ajuntament 
de Badalona que ens permetia tenir visualització 
als plafons publicitaris de l’autopista, Màgic Ba-
dalona i Plaça de la Vila. 

 Han aparegut nous patrocinadors vincu-
lats al mon de la comunicació com ara Diari de 
Badalona. Hem continuat apostant per els mit-
jans tradicionals de difusió en forma de cartell, 
gràcies a FM Gràfics i l’ajuntament de Badalona, 
encara que aquest tipus de difusió perd influen-
cia respecte a les xarxes socials, ja que cada 
vegada es més difícil trobar espais adequats on 
deixar els cartells (de les cent vint i cinc bandes 
enregistrades, cent vint i tres havien conegut el 
concurs gràcies a les xarxes on-line).

“Vam crear un parell de spots 
de vídeo que han rebut un 
total de 7221 visites.Ambos 
productes van esser emesos 
per TV de Badalona junta-
ment amb una cunya radio-
fònica creada per Badalona 
Comunicació”

 

 La web del concurs ha rebut  1500 nous 
registres, i més de 1000 usuaris van participar a 
les votacions prèvies per escollir la banda que 
participaria a les finals de manera directa (la resta 
de bandes era escollida pel jurat professional). 

 A facebook hem guanyat 150 usuaris res-
pecte a l’edició anterior (913 usuaris), estan més 
immòbils els usuaris de twitter, que continuen 
sent un mig millar.



Dades web
Número de persones que s’han registrat a la 
web deixant les seves dades: 1688
Usuaris Facebook: 913
Twitter: 535 seguidors

Directe:
Públic assistent els dos dies de directe: 760 
persones 

Total bandes presentades a concurs: 125
Total bandes validades: 120
Bandes seleccionades per a les finals: 13

Bandes de Badalona: 19
Bandes de la resta de Catalunya: 106
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conclusions i 
perspectives 

de futur



  Com hem anat senyalant al llarg d’aquesta 
memòria estem satisfets del resultats d’aquesta 
XIX edició del concurs de musica de Badalona, 
en base al nombre de bandes mobilitzades, el 
impacte general produït pel concurs, les millores 
qualitatives del mateix, i la devolució aconsegui-
da per part del públic i dels participants.

 Després de 19 anys, pensem que si no 
n’hi hagués concurs el tindríem que inventar. Els 
objectius que cobreix el CMB formen part de ne-
cessitats sociocomunitàries com son; contribuir 
a la socialització dels joves i la seva connexió 
amb la cultura,  promoure l’ús del català com a 
llengua vehicular al carrer, donar oportunitats

als musics emergents per expressar-se i com-
partir les seves creacions musicals, i potenciar la 
interacció directe entre públic i artistes.
 
 Al mateix que el CMB va començar altres 
concursos van tenir també inici a diferents in-
drets de Catalunya; “cortocircuit a Santa Coloma 
de Gramanet”, “el Track al Vendrell”, “el concurs 
de bandes locals de Granollers”, o “el concurs 
de finalistes de bandes a Tarragona”. Fins i tot a 
la nostra ciutat de Badalona n’hi havia dos con-
cursos més, “el de nous talents” i “el de Radio 
Ona Badal”. Amb el temps aquests esdeveni-
ments han anat desapareixent, en gran part per 
les noves tendències del món de la musica, es-
pecialment per la digitalització i virtualització del

consum musical. Fins i tot el MUSICAT festival 
de musica en català, que es realitzava també a 
Badalona, enguany desapareix després de deu 
anys de trajectòria. Però el concurs de musica 
de Badalona s’ha mantingut trobant el seu es-
pai propi.  Les principals raons per estar a punt 
d’arribar als 20 anys d’existència de concurs han 
consistit en una petita part en cercar innovació i 
buscar la forma de millorar els petits detalls del 
concurs, però bàsicament han estat dos raons; 
ser fidels als objectius, i tenir una bona base so-
cial. 

 Al llarg d’aquest anys de concurs el pro-
jecte ha tingut edicions més destacades que al-
tres en funció del seu volum d’activitats. En ge-

neral hem

aconseguit sempre que la finalitat principal del 
concurs es mantingués. 
 
 20 anys de CMB és una fita a rememorar, 
i de cara a la propera edició haurem de posar 
l’accent en aquesta onomàstica. Serà un mo-
ment per fer una mica d’història, recordant algu-
nes bandes que han passat pel concurs. 

 Posarem un punt important de referència 
en la trajectòria del concurs i continuarem la pro-
jecció vers als mateixos objectius que ens van 
motivar a fer la primera edició. Si hem de pensar 
en propostes de cara als propers 20 anys ens 
haurem de dirigir a incrementar la dimensió del 
projecte. 



 

de cara a que el efecte del concurs tingui més

repercussió de retruc a favor dels objectius que 
donen raó de ser. 

Sense renunciar als canvis de tendències, i a les 
possibilitats per democratitzar la cultura popular 
que ens ofereixen les noves tecnologies, volem 
continuar amb un concurs de musica que apos-
ti per mantenir la musica en directe, el contacte 
entre les bandes i el públic, i en definitiva de tots 
i totes que per una raó o un altre vulguin gaudir 
de la cultura musical.

Contacte

Concurs de Música de Badalona
Associació La Rotllana
Carrer Richard Strauss,30
08914 BADALONA
Telèfon: 93 397 05 85
Correu electrònic:
coordinacio@concursbdn.cat
rotllana@rotllana.cat

Web principal: www.concursbdn.cat
Web: www.rotllana.cat
Facebook: www.facebook.com/larotllanaa/
Twitter: @concursmusicabd





Organitza:

Amb el suport i la col.laboració de:


