
 
 
 

CONVOCATÒRIA  
 
 

BASES DEL CONCURS “Marratxí tu si que vals” 
 
El concurs de talents online “Marratxí, tu si que vals” es realitzarà al municipi de Marratxí a fi 
de dinamitzar la població i donar visibilitat a totes aquelles persones que tenen una habilitat o 
talent especial. Les persones participants optaran a un reconeixement i poder aconseguir  
premis en metàl·lic. 

1. Concursants. 

Hi podran participar totes les persones interessades, usuaris i usuàries d’Instagram que siguin 

persones físiques.  

2. MODALITATS AMB LES QUALS ES POT PARTICIPAR EN EL CONCURS 

• Ball 

• Música 

• Interpretació, imitació o monòleg. 

• Diversos (màgia, acrobàcies, costura, ensinistrament d’animals, etc.) 

3. Format i tècnica.  

Les persones que participin només podran presentar un proposta i amb la modalitat  vídeo. Els 

vídeos presentats han de ser originals. No seran valorades aquelles propostes que hagin estat 

copiades d'unes altres ja existents o d'imatges d'internet. 

 

 

 

 

 



 

Característiques dels vídeos presentats: 

• Durada del vídeo no pot ser superior a 3 minuts. 

• S’ha de enregistrar sempre en posició horitzontal. 

• La participació pot ser: Individual, per parelles o en grup no superior a sis persones. 

• Tots els vídeos seran enregistrats des de les respectives cases dels participants. Queda 
prohibit sortir de casa per fer l'enregistrament. 

• No s'admetran obres que atemptin contra els Drets Humans o els principis 

constitucionals.  

• Les persones concursants es responsabilitzen de que les imatges presentades no 

estiguin sotmeses a cap reclamació legal i es trobin dins de l'establert per la Llei de la 

Propietat Intel·lectual. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Marratxí declina tota 

responsabilitat legal sobre el contingut general de les imatges i vídeos. 

4. Propietat i difusió de les imatges gràfiques. 

L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a gravar en àudio o vídeo i/o fotografiar totes les 

activitats que es generin a partir del present Concurs, des de l'acte de lliurament de premis fins 

a qualsevol exposició o participació en esdeveniments que es puguin programar. Les persones 

participants cedeixen de forma gratuïta a l’Ajuntament de Marratxí els drets de comunicació 

pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats promocionals i 

educatives. 

La participació en aquest Concurs suposa l'expressa acceptació d'aquesta base de cessió 

gratuïta.  

 6. Termini i forma de presentació. 

Període d’enviament del  vídeo: del dia 20 al 26 d’Abril 

Els vídeos realitzats s’enviaran mitjançant publicació a Instagram amb el hashtag 

#marratxitusiquevals o #marratxitusiquevales i mencionant el compte oficial de l’Ajuntament 

de Marratxi (@ajmarratxi) 

Cada usuari/a, parella o grup podrà fer una sol publicació a l’instagram. 

 

 



7. Criteris de valoració i Jurat 

El jurat sotmetrà a votació les propostes i les valorarà tenint en compte els següents aspectes: 

• Talent 

• Originalitat 

• Tècnica 

• Esforç 

 

La decisió del jurat serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. La 

informació relativa al concurs es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Marratxí. 

El jurat emetrà el veredicte dia 4 de Maig de 2020. 

A través del mateix canal d’Instagram, s’informarà a les persones guanyadores,  que  hauran de 

posar-se en contacte amb l’organització, en un període màxim de tres dies al correu electrònic 

comunicacio@marratxi.es, on facilitaran el seu nom de perfil a Instagram, el vídeo original, nom 

i cognoms, DNI i telèfon de contacte. 

El jurat estarà compost per: 

• Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l'Ajuntament de Marratxí. 

• Joan Francesc Canyelles Garau,  1º Tinent Batle 

• Neus Serra Cañellas, 2º Tinent Batle 

Vocalies: 

• Josep Ramis, Regidor de Cultura 

• Carlos Castell, Cap de Premsa 

 

8. Premis 

Hi ha un total de 1400€ en premis per tant el jurat escollirà els 7 vídeos guanyadors i aquets 

obtindran un premi de 200€  cada vídeo. 

 

 

 

 



 

 

 
 


