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Els reconeixements a la indústria
musical 2020
El Guitar Festival BCN, L'Auditori de Barcelona i el Cafè Slàvia són alguns dels
noms reconeguts | Ja es coneixen els nominats a la tercera ronda de votació
popular dels Premis Enderrock 2020 | David Rosell rebrà el Premi Trayter al millor
productor musical | El disc 'La bona vida' de 2PrincesesBarbudes ha estat
guardonat amb el Premi Xesco Boix 2020 de la crítica al Millor disc per a públic
familiar.

Reconeixements de la indústria 2020 | Juan Miguel Morales

Avui s'han fet públics els reconeixements a la indústria musical dels Premis Enderrock 2020.
L'entrega s'ha celebrat avui a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, coincidint amb la roda de premsa en
què també s'han desvelat els nominats
(http://www.enderrock.cat/noticia/20589/aquests/son/finalistes/tercera/volta/dels/premis/enderrock
/2020) a la tercera i última volta de votació popular dels Premis Enderrock que tindran lloc el 5 de
març a l'Auditori de Girona. Enguany la gran nit de la música catalana serà emesa en directe en
una coproducció de La Xarxa i Televisió de Catalunya. Els reconeixements a la indústria musical
2020 han estat els següents:
Reconeixement a la sala:
Jazzmann, en el 40è aniversari
Reconeixement al festival:
Guitar Bcn, en el 30è aniversari
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Reconeixement a l'espai cultural:
Cafè Slàvia, en el 25è aniversari
Reconeixement a l'equipament:
L'Auditori de Barcelona, en el 20è aniversari
Reconeixement a l'equipament:
Gran Teatre del Liceu, en el 20è aniversari de la seva reobertura
Reconeixement a la discogràfica:
Kasba Music, en el 15è aniversari
Gandula, en el 10è aniversari
Reconeixement a l'espai radiofònic:
Mans - Catalunya Ràdio, en el 15è aniversari
Reconeixement a la promotora:
Alter Sinergies, en el 15è aniversari
Reconeixement a la plataforma musical:
Lapsus, en el 15è aniversari
A més d'aquests reconeixements, també s'ha conegut el Premi Trayter al millor productor
musical, que recaurà en David Rosell, que ha treballat amb grups destacats com Porto Bello, Els
Catarres i Txarango, entre altres. Per altra banda, el Premi Xesco Boix a millor disc per a públic
familiar se l'endurà 2PrincesesBarbudes per l'àlbum La bona vida (CK Music, 2019).
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