
 

URBAN FEST 

BATALLA DE GALLS 

BASES 
 

 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Marratxí convoca en concurs “Batalla de 
Galls” que es realitzarà dissabte 10 d’abril de 2021, entre les 17’00 i les 20’00 hores. 
 
Es tracta d’un concurs obert a la població jove del municipi, amb l’objectiu de 
dinamitzar la població juvenil i donar visibilitat a tots/es aquells/es joves interessats 
en la cultura urbana, en aquest cas el HipHop Rap Freestyle. 
 
1. Participants 
Hi podran participar tots aquells/es joves interessats/ades que tinguin entre 14 i 35 
anys. 
Els menors d’edat hauran de presentar autorització del pare, mare o tutor legal. 
 
2. Procés de participació 
Els interessats en participar s’inscriuran a la web www.espaijove.marratxi.es. 
Els participants assistiran el dia de l’esdeveniment aportant la documentació 
d’identitat. 
 
3. Modalitats de participació 
En la Batalla de Galls poden participar tots/es els joves que practiquin la modalitat 
Freestyle improvisant amb música i estil cultural Rap-Hip Hop. 
 
4. Funcionament del concurs 
El concurs es realitzarà dissabte dia 10 d’abril a les 17’00 hores. 
 
Tots els inscrits participaran a la primera ronda de batalles, en parelles formades 
aleatòriament. 
 
De cada una d’aquestes parelles poden passar a la següent ronda els dos 
participants, un dels participants o cap d’ells. 
 
El número de rondes vindrà marcat en funció del nombre de participants. 
Les batalles seran puntuades per 3 jurats amb coneixements en batalles de galls. 
Les batalles compten amb un presentador que serà l’encarregat de donar per sorteig 
l’ordre de participació a cada parella. 
 
Les bases de música seran escollides de manera aleatòria pel dj de l’activitat. 

 

Cada parella farà quatre intervencions en total, dos intervencions cada un dels 
participants. 
Cada una de les intervencions tindrà una durada màxima d’un minut. 



 

Així el participant que comenci tindrà un minut per realitzar la seva intervenció. El 
seu oponent tindrà un minut per respondre, que haurà d’utilitzar de forma gairebé 
immediata. 
 
Després d’aquest primera intervenció de la parella, es realitza una breu pausa, i es 
dona pas a la segona intervenció on es canvia l’ordre d’intervenció. 
 
En cas d’empat, els jutges poden demanar una nova batalla, amb dues 
intervencions, una de cada participant, iniciat la batalla el mateix participant que va 
iniciar la darrera intervenció. 
 
El guanyador es classifica per la següent ronda i el perdedor queda eliminat. 
 
Passada la ronda de vuitens les batalles tindran una durada de quatre minuts. 
 
A partir de la ronda de quarts, l’organització es reserva el dret d’incloure temàtiques 
en les intervencions. 
 
No s’admetran com a contingut de les batalles paraules ni apologies que atemptin 
contra els drets Humans o els principis constitucionals. 
 
5. Jurats i criteris de valoració 
El jurat el componen 3 persones amb experiència en el mon del rap i les batalles de 
galls. 
 
Els criteris de valoració seran: 
- Flow, o estil personal de cada participant 
- Mètrica de la rima 
- Estructura de la rima 
- Sentit de la rima 
- Resposta al contrincant: forma de la resposta, adequació al tema 
- Resposta a la temàtica proposada 
 
Cada un dels criteris es valoraran amb una puntuació de 0 a 3 punts. 
 
6. Premis 
S’estableixen 3 premis per al tres primers classificats: 
 
1er premi: equipament de música valorat en 75€ 
2on premi: equipament de música valorat en 50€ 
3er premi: equipament de música valorat en 25€ 
 
7. L’Ajuntament de Marratxí es reserva el dret a elaborar material audiovisual de 
l’activitat i a la seva posterior difusió i publicació. 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. 
 

8. La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, les 
decisions dels jurat i la resolució de qualsevol qüestió derivada dels concurs. 
 
9. L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret de suspendre o posposar 

l’esdeveniment. 


