
 
 
 

CONVOCATÒRIA  
 
 

BASES DE LA BATALLA DE BALL “URBAN MARRATXI” [All 
Styles] 

 
La batalla de ball “Urban Marratxi” es realitzarà de manera online a través de l´instragram               

@txifest_mtxi obert al col·lectiu de JOVES a fi de dinamitzar la població i donar visibilitat a                

tots/es aquells/es joves amb talent dintre de la cultura urbana, en aquest cas de la cultura de                 

ball Urbà. Els/les joves participants optaran a un reconeixement mediàtic i poder aconseguir             

diferents premis.  

1. PARTICIPANTS 

Hi podran participar totes les persones interessades, usuaris i usuàries d’Instagram (majors de 

13 anys) que siguin persones físiques. 

 

● Com participar ? 

 

- Els participants hauran de pujar el seu vídeo amb l’etiqueta i hashtag : 

 

- @txifest_mtxi  

- Jutges; @movieman_oficial , @rnavarromoreno , @ddanielman i @mardegentes  

-  #batallaballurbanmarratxi 

 

- Hauran d’omplir  el següent formulari: https://url2.cl/tIEPX  

2. MODALITATS AMB LES QUALS ES POT PARTICIPAR EN LA BATALLA DE BALL 

A la batalla de ball poden participar tots/es els /les ballarins/es d´aquests estils de ball: 

● LOCKING 

● POPPING 

https://url2.cl/tIEPX


● BREAK DANCE 

● HIP HOP 

● KRUMP 

● DANCEHALL 

● WACKING 

● VOGUING 

● HOUSE 

● ELECTRO 

● SHUFFLE 

3.  REGLAMENT  

Els ballarins de les batalles de ball es classificaran per rondes, improvisant balls individuals,              

defensant diferents criteris i conceptes d’estil de ball o ballant el teu estil. De entre tots els                 

vídeos rebuts, es farà una primera classificació 16 participants (ronda quarts). D’aquesta            

primera ronda es classificaran 8 participants, posteriorment 4 i per últim 2. Cada ronda té unes                

normes, uns conceptes i una forma de fer-les i de registrar-les. Totes les rondes es realitzaran                

de manera online.   

1. PRESELECCIÓ-FILTRES “BE YOURSELF” : En la primera ronda tots/es els/les          

participants hauran de pujar un vídeo amb una durada màxima de 1 minut al seu               

perfil d´instagram amb el hashtag #batallaballurbanmarratxi , etiquetant        

@txifest_mtxi i els/les jurats @movieman_oficial , @rnavarromoreno ,        

@ddanielman i @mardegentes . Hauran de ballar sent ells/es mateixos/es, defensant           

el seu estil, amb la cançó que vulguin, prioritzant molt la seva personalitat en el seu                

ball. Data límit per pujar video dia 31/05 a les 20h.  

2. RONDA QUARTS “BREAK DA BEAT” : Participaran a aquesta ronda els/les 16            

classificats d’acord amb la selecció del jurat. Els classificats hauran d'enviar un video             

amb una durada màxima de 1 minut per WeTransfer* + UNA FOTO del CONCURSANT              

que es vegi bé (per gràfics de les batalles) al correu txifest@marratxi.es. Per aquesta              

ronda els/les classificades ballaran per parelles competint amb un/a contrincant, en la            

modalitat 1vs1. Es faran 8 parelles elegides aleatòriament amb app “Eleccion           

Aleatoria”. Per aquesta ronda cada parella contrincant ballarà la MATEIXA cançó           

(consensuada per el jurat). El jurat valorarà la musicalitat, la capacitat de rompre i              

ballar cada temps, so i lírica, tenint connexió amb cos i música. Data límit per enviar                

día 04/06 a les 20h 

mailto:txifest@marratxi.es


*Hauràs d'enviar els vídeos per portal WeTransfer per poder transferir els vídeos de             

manera online, sense límit de MB,  i així rebre´ls amb qualitat.  

3. RONDA SEMIFINAL “KILL OFF” : Participaran a aquesta ronda els/les 8 classificats            

d’acord amb la selecció del jurat. Els seleccionats hauran d'enviar 2 vídeos per             

WeTranfer al correu txifest@marratxi.es amb una durada màxima de 1 minut per            

vídeo.Per aquesta ronda cada parella ballarà dues cançons dels estils que           

representin* (consensuades per el jurat prèviament) . Data límit per enviar dia 7/06 a              

les 20h. 

*Si es dona que la parella contrincant defensen el mateix estil de ball, una cançó serà                

del mateix estil i l'altre no.  

4. RONDA FINAL “CONCEPTE-HISTÒRIA” : Participaran a aquesta ronda els/les 4          

classificats d’acord amb la selecció del jurat. Els 4 semifinalistes seleccionats hauran            

d'enviar un video per WeTranfer al correu txifest@marratxi.es .La durada del vídeo            

ho marcarà la durada de la cançó. La data límit per enviar el video és dia 10/06 a les                   

20h. Es valorarà la utilització de l'espai i els elements , l´interiorització del concepte en               

el ball, la originalitat, actitud, la part teatral, poder creure el que contes. els              

semifinalistes podran elegir la cançó que ells/es vulguin amb la condició d´anar creant             

una historia en el seu ball, escollint UN d'aquests conceptes:  

-FAKE NEWS (Notícies Falses) 

-NOVES ADDICCIONS (Mòbil, Xarxes Socials, videojocs) 

-LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ 

-CANVI CLIMÀTIC  

5. RONDA #GUANYADOR/A : Una vegada que el jurat hagi seleccionat els 2 finalistes             

hauran d´enviar un video per WeTransfer, amb una durada màxima de 1 minut al              

correu txifest@marratxi.es per la GRAN final. Data límit per entregar el vídeo és día               

12/06/2020 a les 20h. 

En aquesta darrera ronda la parella finalista ballarà la mateixa cançó, que serà elegida              

i consensuada per el jurat (a mode de sorteig). La cançó elegida NO serà dels estils                

que els participants  representin.  

mailto:txifest@marratxi.es
mailto:txifest@marratxi.es
mailto:txifest@marratxi.es


4.CALENDARI I  HORARIS 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

25/05 

 

26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 

(Fins les 20h) 

1/06 

 

PRESELECC

IÓ) 

2/06 3/06 4/06 

 

(*) 

5/06 

 

QUARTS 

      6/06 7/06 

 

(*) 

8/06 

 

SEMIFINAL 

 

9/06 10/06 

(*) 

11/06 

 

FINAL 

 

12/06 

 

13/06 

 

GUANYADO

R/A-!! 

 

14/06 

 

15/06 

 

 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

 

22/06 

 

P 

23/06 

 

R 

24/06 

 

E 

25/06 

 

M 

27/06 

 

I 

28/06 

 

S 

29/06 

 

 

 

 Del 25/05 al 31/05:  dies per pujar un  vídeo al perfil del  seu instagram (no històries)  amb 

hashtag #batallaballurbanmarratxi i etiquetant @txifest_mtxi  i al jurat: @movieman_oficial , 

@rnavarromoreno , @ddanielman i @mardegentes  

A les 20h del 31/05 es tanca el període, és l’hora límit per poder pujar el vídeo i tenir la 

possibilitat de ser classificat.  

 RONDA QUARTS  : 02/06 al 04/06: Dies per enviar el video per WeTransfer al correu 

txifest@marratxi.es 

mailto:txifest@marratxi.es


RONDA SEMIFINAL :  06/06 al 7/06 Dies per enviar WeTransfer  txifest@marratxi.es 

RONDA FINAL :   9/06 al 10/06  Dies per enviar WeTransfer  txifest@marratxi.es 

RONDA GUANYADORS: Tendran només el dia 12/06 per enviar el video per WeTransfer 

txifest@marratxi.es 

 

*L´hora de tancament i data límit  per enviar els videos serà fins el darrer dia, marcat graella 

(*) a les 20h PM 

 01/06 →PRESELECCIÓ 

A les 18h s'anomenen els primer 16 classificats 

A partir d'aquest moment els 16 classificats podran enviar  la següent RONDA #QUARTS 

 05/06 → RONDA QUARTS 

A les 18h s'anomenen els 8 classificats  

A partir d'aquest moment els 8 classificats podran enviar la següent RONDA #SEMIFINAL 

 8/06 → RONDA SEMIFINAL 

A les 18h s'anomenen els 4 classificats semifinalistes 

A partir d'aquest moment els 4 classificats podran enviar la darrera RONDA  

#FINAL 

 11/06 → RONDA FINAL 

A les 18h s'anomenen els 2 finalistes per la batalla final. 

A partir d'aquest moment el 2 finalistes poden enviar la darrera RONDA GUANYADORS/ES. 

 

 13/06→ RONDA GUANYADOR/A 

A les 18h se dira el nom dels guanyadors, tant PREMI ORIGINAL com PREMI GUANYADOR/A  

 22/06 Al 28/06 la organització es posarà en contacte amb el/la guanyador/a per tal de acordar 

la millor manera de entregar els premis corresponents.  

 

5. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ  

El jurat estarà compost per 4 professionals del ball i la cultura Urbana en Mallorca. 

- Jere Movieman : JURAT POPPING 

- Ramon Navarro aka MaddTrapped : JURAT KRUMP 

mailto:txifest@marratxi.es
mailto:txifest@marratxi.es
mailto:txifest@marratxi.es


- Daniel Navio : JURAT BREAK DANCE 

- Mar Palmer: JURAT DANCEHALL  

Els criteris de valoració i puntuació que tindrà en compte el jurat en cada ronda, de manera                 

general serà: 

- MUSICALITAT 

- TÈCNICA EN EL SEU ESTIL 

- ACTITUD 

- ORIGINALITAT  

- VERSATILITAT 

- IMPROVISACIÓ (No coreografia, no preparat)  

 

● Les diferents rondes de classificacions es valoraran a través de reunions virtuals            

organitzades pels 4 jurats, on es visionaran els videos enviats pels participants i es              

debatrà les puntuacions i decisions.  

● Les parelles que composaran les diferents batalles es formaran mitjançant l’ app            

“Eleccion Aleatoria”, per tal de que sigui el més just possible i de manera aleatòria.  

 

6. PREMIS 

Hi haurà tres premis 

- PRIMER PREMI: el/la guanyador/a de la final de la Batalla optarà al primer premi              

premi; Altaveu Portàtil amb rodes, Bluetooth i micròfon valorat aproximadament en           

140€. 

- PREMI ORIGINALITAT: es donarà un premi al ballarí més ORIGINAL; consisteix en uns             

Auriculars inalàmbrics valorats en 50€ . Optaran a aquest premi tots els/les            

ballarins/nes hagin passat la primera Classificatòria, és a dir els 16 classificats a la              

ronda quarts. 

- PREMI LOCAL: premi al millor ballarí local. Podran optar a aquest premi el participants              

residents i empadronats en Marratxi; el premi consisteix en uns Auriculars inalàmbrics            

valorats en 50€ . 



Els premis s'entregaran durant la setmana del 22/06/20 al 28/06/20. Els organitzadors/es es             

posaran en contacte amb els guanyadors/es per tal de facilitar l'entrega. (Aquestes dates             

poden variar en funció de la situació de les fases de desconfinament) 

7. PROPIETAT, NORMES  I  DIFUSIÓ DE LES IMATGES GRÀFIQUES  

Característiques dels vídeos presentats: 

● Durada del vídeo VEURE REGLAMENT, depenent de cada Ronda.  

● La participació és a partir dels 13 anys 

● Tots els vídeos seran enregistrats des de les respectives cases dels participants o a les               

hores i llocs permesos establerts per les autoritats d’acord al procés de            

Desconfinament.  

● No s'admetran videos ni música 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. 

 Propietat i difusió de les imatges gràfiques: 

L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a grabar en audio 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.  

 

 

 
 


