
CONCURS GRAFFITI 
 

BASES 
 

L’Ajuntament de Marratxí convoca un concurs de graffitis, dins el programa Txifest:            
URBAN MARRATXI. Es realitzarà de manera online a través del perfil d’Instragram            
@txifest_mtxi 
El concurs està obert al col·lectiu de JOVES i té l’objectiu de dinamitzar la població,, donar                
visibilitat a tots/es aquells/es joves amb talent, potenciar la creació artística, donar a             
conèixer aquestes expressions artístiques més minoritàries i la seva cultura urbana dins el             
nostre municipi. 
Els/les joves participants optaran a un reconeixement mediàtic i poder aconseguir diferents             
premis.  
 
 
1.Concursants. 
Hi podran participar totes les persones físiques interessades, usuaris i usuàries d’Instagram 
majors de 13 anys.  
 
2. Format de participació 
 
Els participants hauran de realitzar un esbós de graffiti  amb les paraules Urban Marratxi. 
Els/les  participants hauran de pujar al seu perfil d’Instagram una fotografia del seu esbós de 
graffiti i  

●  etiquetar a @txifest_mtxi 
●  hastag #graffityurbanmarratxi 

 
3. Format i tècnica 
 
Els participants podran presentar dues propostes d’esbós. 
Aquests han de ser originals.  
Es podrà realitzar empleant qualsevol tècnica pictòrica. 
 
No s'admetran graffitis amb temàtica diferent a la proposada a aquestes bases.  
No s’admetran graffitis fets a mobiliari urbà o zones públiques.  
 
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. 
 
 
 
 



4. Propietat i difusió de les imatges gràfiques 
 
L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a publicar totes les imatges que es generin a                
partir del present Concurs. 
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. 
 
5. Termini i forma de presentació 
 
El període d’enviament de les imatges és del dia 1 al 10 juny. 
Les fotografies de l’esbós de graffiti realitzades es pujaran mitjançant publicació al propi             
Instagram del participant, i s’etiquetarà @txifest_mtxi i amb el hashtag          
#graffityurbanmarratxi . 
 
Per poder participar  al concurs s’haurà d’omplir el formulari següent: https://url2.cl/tlEPX 
 
 
Cada usuari/a podrà participar amb dues propostes d’esbós de graffiti i per tant dues              
publicacions a Instagram. 
 
6. Criteris de valoració i jurat 
 
El jurat sotmetrà a votació les propostes i les valorarà tenint en compte els següents               
aspectes: 
 
• Creativitat 
• Originalitat 
• Tècnica 
 
Els esbossos es valoraran per part d’un jurat format per: 
 

● Maribel Cayuelas, dinamitzadora dels Espais Joves 
● Rafel Crespi, professor de plàstica i graffiter 
● Sergio Cotes, Ilustrador i tatuador 

 
Dissabte 13 de juny es publicarà el/la guanyador/a al perfil d’Instagram de Txifest. 
La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
7. Premis 
 
Es donaran 2 premis: 

● premi pel millor graffiti  
● premi local, per a resident de Marratxí 



 
El premi per al/la guanyador/ra al millor graffiti serà un xec regal de la tenda de roba i                  
material d’art urbà  Linea 6, per valor de 50 €. 
 
El premi per al/la guanyador/ra al premi local, serà un xec regal de la tenda de roba i                  
material d’art urbà Linea 6, per valor de 30 euros. 
 
Els/les guanyadors/es hauran de contactar amb l’organització, en un període màxim de tres             
dies pels canals indicats a la publicació dels guanyadors. 
 
8. L’Ajuntament es reserva el dret de declarar desert el concurs. 
 


