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FESTIVAL BROT 2018 
 
 
 
El Festival Brot és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove 
artista i creadora en l’àmbit musical que té presència a diferents espais de la ciutat. 
 
El Brot pretén donar impuls  als nous talents emergents de la ciutat, recolzant les 
bandes novelles i oferint-los un altaveu que els ajudi a donar-se a conèixer. Es crea, 
doncs, un circuït de concerts per diferents equipaments de la ciutat dotats 
d’infraestructures especialitzades per a la creació musical. A més, serveixen com a 
base per a bandes emergents, difonent així els bucs d’assaig, els estudis de gravació i la 
programació musical existent en els equipaments municipals.  
 
OBJETIUS 
 

- Donar impuls a nous talents emergents de la cuitat, recolzant les bandes 

novelles i oferint-los un altaveu per donar-se a conèixer.  

- Difondre i promoure els equipaments juvenils i musicals municipals, dotats 

d’infraestructura especialitzada per a la creació musical: bucs d’assaig, estudis 

de gravació i sales de concerts.  

- Esdevenir una plataforma de difusió de la creació musical jove i emergent de la 

ciutat.  

- Com a novetat d'aquesta edició, el premi del jurat es repartirà entre tots els 

grups finalistes amb l'objectiu de donar més oportunitats a més bandes, 

facilitats a tothom i no buscar la competitivitat entre els grups. 

 
DESTINATARIS 
 
Adolescents i joves de 14 a 25 anys. 
 
PREMIS 
 
El Festival Brot inclou dues categories: 
 
Premi Brot (fins a 25 anys): 
 
· Premi jurat valorat en 1.800 € repartits de manera igualitària entre les sis bandes que 
arribin a la final: 

- 1r premi: 300 € 



 

 
 

- 2n premi: 300 € 
- 3r premi: 300 € 
- 4rt premi: 300 € 
- 5e premi: 300 € 
- 6e premi: 300 € 

 
· Premi públic valorat en 300 € 
 
· 6 hores gratuïtes en els bucs d’assaig dels equipaments organitzadors. 
 
· Vídeo amb la filmació de dues de les cançons per als finalistes 
 
· Els guanyadors i els semifinalistes del Premi Brot seran proposats per participar en 
alguns espais musicals de la ciutat com ara: 

• Les festes de Santa Eulàlia 
• El Primavera als Barris 
• Les festes de la Mercè 
• El Festival Grec 
• Altres 

 
Premi Embrió (fins a 18 anys): 
  
· Premi jurat valorat en 750 € repartits de la manera següent: 

- 1r premi: 125 € 
- 2n premi: 125 € 
- 3r premi: 125 € 
- 4rt premi: 125 € 
- 5e premi: 125 € 
- 6e premi: 125 € 

 
· Premi públic valorat en 150 € 
 
· Vídeo amb la filmació de dues de les cançons per als finalistes 
 
INSCRIPCIÓ 
 
L’1 de març 2018 finalitza el període d’inscripcions. 
 
ORGANITZACIÓ 
 
El Festival Brot està organitzat per l’Ajuntament de Barcelona a través de la Regidoria 
d’Infància, Joventut i Gent Gran i els districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, 
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 



 

 
 
 
La coordinació del Festival corre a càrrec del Departament de Joventut i els equipaments 
municipals organitzadors són els següents: 
 

− La Bàscula Espai Musical 
− Centre Cultural Albareda 
− Casal de Joves Les Corts 
− Espai Jove La Fontana 
− Casal de Joves del Coll 
− Espai Jove Boca Nord 
− Espai Jove Les Basses 
− Espai Jove Garcilaso 

 
DESENVOLUPAMENT DEL FESTIVAL I CONCURS 
 
El Festival Brot consisteix en un circuït de concerts pels diferents equipaments organitzadors 
de la ciutat. Les bandes es podran presentar a qualsevol proposta musical (pop, rock, flamenc, 
hip-hop, reague, heavy, ska,...)omplint la butlleta d’inscripció i adjuntat, com a mínim, dos 
temes del grup. 

De les propostes rebudes per al Premi Brot es fa una preselecció de 24 bandes que actuaran 
dins del circuït de concerts que es realitzaran en els diferents equipaments organitzadors. A 
cada semifinal actuaran un màxim de 4 grups amb un temps total d’actuació de 30 minuts per 
a cada grup. De cada semifinal en sortirà un grup guanyador que actuarà a la final on disposarà 
d’un màxim de 25 minuts per actuar. 

Respecte al Premi Embrió es farà una selecció d’un màxim de 6 grups que passaran 
directament a la final amb un temps màxim de 25 minuts per actuació. 

La selecció dels grups i els guanyadorsseran escollits per unjurat format entre 3 persones, 
entre els quals hi hauràun membre de l’equipament i dues persones vinculades a mitjans 
especialitzats musicals o relacionades amb el món musical. 
 
Consultar les bases de participació a barcelona.cat/festivalbrot 
 
CALENDARI 
 
El Premi Brot consta d’un circuït de concerts amb 6 semifinals en què es decidiran els 6 grups 
finalistes: 

• 6 d’abril: 1r concert semifinals: Espai Jove Garcilaso 
• 7 d’abril: 2n concert semifinals: Espai Jove Boca Nord 
• 13 d’abril: 3r concert semifinals: Casal de Joves Les Corts 
• 14 d’abril: 4t concert semifinals: Espai Joves Les Basses 
• 20 d’abril: 5è concert semifinals: Casal de Joves El Coll 
• 21 d’abril: 6è concert semifinals:Espai Musical La Bàscula 

 
 



 

 
 
La final del Premi Brot  es resoldrà en un concert, el 5 de maig a l’Espai Jove La Fontana.  

El Premi Embrió es decidirà en un únic concert que es realitzarà el 4 de maig al Centre Cultural 
Albareda. 
 
 

 

 

 


