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Inicis del festival

� Al 2009 la taula adolescent proposa com a activitat per la festa 
major fer una batalla de galls.

� La batalla de galls necessita un Dj, uns jutges i un speaker

� Contactem amb el Dj Neas del grup Falsa Alarma, veí de Badia, 
i amb ell s'organitza aquesta batalla de galls.



En què consisteix el Badia Street?

El que va començar com una activitat per una 
demanda, ha esdevingut un gran projecte de 
cultura urbana



ACTIVITATS FESTIVAL

Concerts: vénen els millors artistes del panorama 
nacional actual (Zatu, Capaz,rapsusklei,..)

Campionat Bbooy Batlle (Bboy/Bgirl)

Batalla de Galls :  baralla o competició entre dos 
rapes per veure qui sap rimar millor

Tallers infantils
Joves bboyings que ensenyen a infants

Graffit iniciació a la pintura 



Badia Style: un més a la familia!

. A la segona edició apareixen els pintors

�Es busquen murs grissos de Badia per 
donar-li color 

�Col·lectiu de grafiters de Badia (preparen el 
mur dies abans i defineixen temàtica)



El festival
És un festival gratuït

L'organitzador i promotor del festival  és el  Dj Neas de 
Falsalarma amb el suport, treball i col·laboració d'altres 
artistes i companys i sobretot gent de Badia

. A nivell de públic: Canals de difusió propis del món del 
hip-hop (webs, xarxes pròpies, youtube, creació d’una 
cançó pel festival amb més de 500.000 visites, 
stickers, facebook etc.)

�



I nosaltres?

. Som conscients de que en sap més

. Som l’enllaç entre el projecte i els polítics, i 
sabem que hem de vendre aquest producte (en 
el que creiem) a l’equip de govern.

. Som l’acompanyament, la font dels recursos i la 
seva veu dins l’Ajuntament.



Els diners

Durant les 3 edicions que portem l'ajuntament ha 
aportat la part més alta econòmicament

El grup organitzador del festival ha gestionat el 
pressupost (cost músics, desplaçaments i hotels 
dels artistes, premis, cost jurat, tasques 
d'organització,equip de so,...)

L'ajuntament ha aportat íntegrament el cost del 
Badia Style (pintura, assegurança, 
maquinària,..)



I ara què?

. Els polítics estan molt satisfets i impresionats 
amb la repercussió del festival i el suport és 
total.

. Tot i l’èxit palpable, la greu situació econòmica 
que pateix la cultura en general i Badia del 
Vallès en particular, fa difícil la continuïtat 
d’aquest projecte.



Futur del festival?

La motivació del grup organitzador és molt alta

Cada any inclouen millores i aspectes nous

Estan buscant maneres d'autofinançar-se són 
conscients de l'estat econòmic de l'Ajuntament



http://www.youtube.com/watch?v=VbzJ5Wh6Jfo


