
 
 
 

CONVOCATÒRIA  
 
 

BASES DE LA BATALLA DE GALLS “URBAN MARRATXI”  
 
La batalla de galls “Urban Marratxi” es realitzarà de manera online a través de l´instragram               

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

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

HipHop Rap Freestyle. Els/les joves participants optaran a un reconeixement mediàtic i poder             

aconseguir diferents premis.  

1. CONCURSANTS 

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  

-  Jutge: @babiblackbull  

 #batallagallsurbanmarratxi 

 

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

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

En la batalla de Galls poden participar tots/es els i les joves que practiquin la modalitat                

“Freestyle” improvisant amb  música  i estil cultural Rap-Hip Hop.  

3.  REGLAMENT  

De tots els vídeos rebuts es realitzarà una primera selecció amb 16 classificats, ronda Casting.               

Aquests pasan directament a la Batalla de Galls Online. 

Aquesta batalla de Galls Online participaran els 16 batallants, i estaran presents 1 jurat i públic                

(organitzadors/es). Es farà en directe i a través de l'aplicació ZOOM. En el mateix día i al mateix                  

moment s´anirà jutjant i s´aniran classificant les parelles contrincants, en la modalitat 1 vs 1.  

https://url2.cl/tIEPX


A una primera ronda participen les 8 parelles formades a partir dels 16 classificats. D’aquestes               

pasen a una segona ronda 4 parelles. A la tercera ronda pasen 2 parelles i finalment la ronda                  

final amb 1 parella.  

1. CASTING (PRESELECCIÓ 16 CLASSIFICATS PER LA BATALLA) #TOP16:  

Tots/es els i les joves que vulguin participar hauran de pujar al seu perfil d'instragram un video                 

d’una durada màxima de 1 minut en la modalitat de freestyle, improvisant amb una base de:  

TEMATICA PRIMER VIDEO: Perquè han d'estar participant en aquest event de Urban Marratxí,              

per que consideren que han de ser ells i/o elles les que quedin seleccionadies per la Batalla de                  

Galls Online. Hauran de pujar el video al seu perfil d'Instagram amb el hashtag              

#batallagallsurbanmarratxi i etiquetant @txifest_mtxi @babiblackbull només 1 vídeo per         

participant amb una durada màxima de 1 minut. 

Termini per pujar el vídeo de dia 1/06 a dia 7/06 fins les 20h.   

Una vegada el jurat ha seleccionat els 16 classificats per la Batalla Online, es publicarà el llistat                 

dels i les classificades a través de l´Instagram @txifestmarratxi el dia 8/06/2020 a les 18:30h. 

 

2. BATALLA DE GALLS Online: 

Els i les #16 seleccionats passaran directament a la Batalla de Galls Online que es farà dia                 

12/06/20 a les 18h hores. Aquesta batalla es farà a través de la aplicació Zoom, per fer-ho el                  

més real i directe possible. Serà important descarregar prèviament la app (preferiblement a un              

pc o tablet), per poder tenir l'opció de veure bé a tots/es els i les participants. Pc:                 

www.zoom.us Tablet: app ZOOM.  

- Una vegada descarregada la app, es proporcionarà a cada participant a través de             

missatge privat d´instagram l´enllaç i contrasenya a la sessió de Zoom on podrà             

accedir a la Batalla via Online.  

- A la batalla estarà present el Jurat “Babi de BlackBull” , el públic (organitzadors/es de               

l'event),  i el concursants 

- A totes les rondes classificatòries les parelles es formaran mitjançant l’ app “Eleccion             

Aleatoria”, per tal que sigui el més just possible.  

- Les bases de música s'escolliran de manera aleatòria. El jutge disposarà d’un llistat             

(Playlist) que anirà reproduint, sense preferència o ordre preestablert.  

http://www.zoom.us/


 

 

 

● PRIMERA RONDA #VUITENS:  

Consistirà en Improvisar sobre TEMES QUOTIDIANS. El jurat planteja, en el moment            

de la batalla a cada parella contrincant, el tema elegit. D’aquesta manera es garanteix              

que els participants compleixen amb la improvisació.  

Es realitzaran 2 rondes d’una durada màxima de 1 min cada una. 

El jurat triarà al/la guanyadora de cada parella. Es classifiquen 4 parelles per a la               

següent Ronda. 

● SEGONA RONDA  #QUARTS:  

Consistirà en improvisar sobre PERSONATGES CONTRAPOSATS. El jurat oferirà 2          

personatges a cada parella i hauran d´improvisar en base a ells/es.  

Es realitzaran 2 rondes d’una durada màxima de 1 min cada una. 

El jurat elegirà al guanyador/a de cada parella. Es classifiquen 2 parelles.  

● TERCERA RONDA #SEMIFINAL:  

Consistirà en improvisar sobre SITUACIONS o històries que exposi el jurat en el mateix              

moment de la batalla.  

Es realitzaran 2 rondes d’una durada màxima de 1 min cada una. 

El jurat elegirà al guanyador/a de cada parella. Es classifica una parella. 

● DARRERA RONDA #FINAL:   

Consistirà en una Ronda plantejant un concepte  SORPRESA per als finalistes  

Es realitzaran 2 rondes d’una durada màxima de 1 min cada una. 

El jurat nombrarà el guanyador/a. 

 



 

 

4.CALENDARI I  HORARIS 
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 Dies per pujar 1 video (màx 1 min) al teu perfil d´Instagram amb hashtag 
#batallagallsurbanmarratxi etiquetant @txifest_mtxi 
Màxim fins dia 7/06 a les 20h.  

 S´anunciarà al Instagram de @txifest_mtxi el llistat amb els #16 seleccionats per la Batalla 
Galls Online a partir de les 18:30h 

 S'envia enllaç i contrasenya per la batalla. 
Batalla Galls Online (via Zoom) a les 18h.  

 Dies en que l'organització es posarà en contacte amb els guanyadors/es per l'entrega de 



premis.  

 

5. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ  

El jurat estarà compost per Babi De BlackBull, professional de la cultura Freestyle i Campió               

Batalles de Galls Red Bull Regional Alicante en el 2013, i 3r classificat en Batalla Redbull                

Espanya.  

Els criteris de puntuació, de 0 a 3, que tindrà en compte el jurat en cada ronda seran: 

● FLOW, estil personal.  

● Rimes amb sentit 

● Forma en la que es contesta al contrincant / temàtica.  

● Com dirigeixen la temàtica/concepte  

 

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, 7.500 mAh, valorat en 150€ 

- PREMI ORIGINALITAT: premi al Mc més ORIGINAL; consisteix en uns auriculars           

bluetooth inalàmbrics valorats en 50€ . Podrà optar a ser el/la MC guanayador/a             

d´aquest premi qualsevol participant que hagi superat la primera Classificatòria dels           

16 preseleccionats.  

- PREMI LOCAL, premi al millor MC residents i empadronats en Marratxi; ; el premi              

consisteix  en auriculars bluetooth 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: 

 

● La participació és a partir dels 13 anys.  

● Els videos 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 PARAULES ni APOLOGIES 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 troben 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.  

 

 

 

 


