
DOSSIER INFORMATIU 

Barcelona Beer Challenge 2023



BBC’23 CALENDARI

Registres:
De l’1 de gener al 12 de març de 2023 (ambdós inclosos)

Recepció de mostres:
Del 13 març al 05 d’abril de 2023 (ambdós inclosos)

Tast jutges:
14, 15 i 16 d’abril de 2023 

Entrega de premis :
Dins el marc de l’Innbrew i el Barcelona Beer Festival 2023



El Barcelona Beer Challenge és un concurs d’abast internacional que ha contribuït, junt amb altres iniciatives, a situar la

cervesa de qualitat en un nou graó de reconeixement i visibilitat.

Aquesta VIII edició del concurs (2023) neix del desig de continuar promovent la indústria de la cervesa i donar un impuls

a les cerveseres que estan lluitant per mantenir-se malgrat la greu crisi a nivell mundial. El Challenge es porta a terme

amb el propòsit de donar suport, promoure i impulsar.

Aquest concurs neix sota el paraigua organitzatiu del Barcelona Beer Festival i enguany celebrarà l’entrega de premis

dins el marc del Innbrew, la convenció professional i exclusivament de cervesa única al sud d’Europa. Celebrarà la seva

tercera edició, reunint empreses del sector amb cerveseres d’arreu, facilitant el contacte, l’intercanvi i el negoci.

Ambdós projectes se celebren enguany coincidint amb el Barcelona Beer Festival, donant així força i sinèrgia als 3

projectes, provocant un significatiu impacte, que rep l’atenció de la premsa que genera impuls i reconeixement al

concurs a nivell mediàtic.

CONTEXT



Les següents figures expliquen com el BBC s'ha establert com 
un dels concursos més destacats del sud d’Europa:

• 215 cerveseres
• Abast internacional: participació de 15 països
• 1.315 referències diferents de cervesa, representant 

pràcticament la totalitat categories existents  del catàleg 
BJCP (Beer Judge Certificate Program)

• 60 jutges internacionals amb qualificació específica

Es va generar d’aquesta manera un context internacional,
competiu i representatiu de l’escenari cerveser actual; que no
ha passat desapercebut per part de mitjans de comunicació
tant nacionals com estrangers. És per això que les cerveseres
que van obtenir guardons s’ha vist beneficiats, en la majoria
casos, per l’obertura de nous mercats i pel reconeixement
internacional de les seves marques. Tot plegat suposa noves
oportunitats comercials. < 2% RESTA D’ ESTILS REPRESENTATS

EL BBC EN DADES: % REPR. ESTILS BJCP



JURAT

L’organització del BBC aposta per la professionalització del sector; és per això que el jurat està integrat

únicament per jutges acreditats amb la certificació BJCP i/o per reconeguts sommeliers titulats tant

nacionals com internacionals. Això certifica per tant les habilitats i criteri dels jutges per tal d’avaluar i

puntuar cervesa en un context de competició.

Sens dubte, la professionalitat de l’equip de 60 jutges que valoren les cerveses admeses i el procés

d’avaluació aplicat en el concurs aporten valor al Barcelona Beer Challenge.

EMMAGATZEMATGE I SERVEI
L’organització del concurs garanteix les millors condicions per al servei i l’avaluació de les cerveses

admeses a concurs, que s’emmagatzemen a temperatura òptima per la seva conservació i sota un sistema

de codis interns que relaciona cada referencia amb el grup d’avaluació que li correspon.



PREMIS
El reconeixement a la qualitat de les cerveses valorades, es materialitzarà en uns premis dotats de la legitimitat que atorga

un jurat seleccionat i reconegut en l’àmbit internacional. Aquests premis contribuiran a la visibilitat de les cerveses

premiades davant consumidors finals, intermediaris i professionals del sector. Amb tal objectiu, es facilitarà als

guanyadors un trofeu i un logo digital inserible als elements promocionals i de packaging de la marca. Els premis del

Barcelona Beer Challenge es divideixen en quatre categories:

Premis a les millors cerveses per estils. Contemplats en el concurs. Consisteix a atorgar medalles d’Or, Plata i

Bronze. Aquests premis s’assignaran tenint en compte la qualitat de la cervesa i valorant paràmetres com: aroma, sabors,

sensacions bucals, aspecte, absència de defectes i/o errors; així com l’adequació a l’estil BJCP al que s’adscriu la cervesa.

Premi Platinum; Es concedirà un premi especial anomenat 'Medalla de Platí' a aquelles cerveses que en la present

edició guanyin per cinquè cop alguna Medalla, independentment del tipus de medalles o edicions que es van guanyar les

altres quatre.



Premi a la millor cervesera. Premia el conjunt de cerveses que presenta una mateixa cervesera, a partir d’una suma de

punts aconseguits per cadascuna de les cerveses presentades, i a raó de: 2 punts per medalla de bronze, 3 per medalla de plata i

5 per medalla d’or.

Premi a la millor cervesera novell. Aquest premi vol visualitzar la millor cervesera de nova creació*. S’atorgarà a

aquella cervesera novell que obtingui una major puntuació a raó de: 2 punts per medalla de bronze, 3 per medalla de plata i 5

per medalla d’or. *Opten a aquest premi les cerveseres creades després de l’1 de gener de 2021.

Premi a la innovació Molina for Brewers: Per quart any consecutiu, ajudem a inspirar als cervesers a explorar nous

territoris de treball tot presentant un premi que vol reconèixer la innovació en el procés creatiu de l’elaboració cervesera. El

premi, impulsat per Molina for Brewers, pretén motivar-vos a sortir dels vostres esquemes habituals i innovar en el sector.

Cada cervesera participant triarà una de les seves cerveses presentades a concurs. En una primera fase, el Comitè Director

seleccionarà 5 finalistes que seran presentades a un Jurat amb coneixements específics en Innovació cervesera que triarà una

única guanyadora del reconeixement.

El lliurament de premis del Barcelona Beer Challenge se celebrarà, dins de la tercera edició d'InnBrew, i al mateix espai que el

Barcelona Beer Festival, en una cerimònia pública, dotant-los del potencial mediàtic.

Per accedir a més detalls respecte a l’assignació de punts i criteris de selecció, es recomana consultar les bases del concurs a

www.barcelonabeerchallenge.com



El Barcelona Beer Challenge genera articles i notícies en mitjans de comunicació de diversa rellevància,

tant on-line com a la premsa escrita. Molts d’aquests mitjans són especialitzats en temàtica

gastronòmica i/o relacionats amb el món de la restauració, atorgant al concurs notorietat i visibilitat

mediàtica.

Per això, i d’acord amb l’experiència adquirida de les 7 anteriors edicions del concurs, podem afirmar

que obtenir un premi al BBC reporta al guardonat:

• Presència en mitjans de comunicació

• Posicionament i reconeixement al mercat cerveser

• Un segell d’identificació que genera arguments de compra davant el consumidor final

• Noves oportunitats comercials

23k emails 

News letters

30k

9,2k

23,4k

mediàtics
279Impactes

Mitjans

tradicionals
47

Periodistes

70
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