
 

 

 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

BASES DEL CONCURS 
"BATALLAS DE GALLOS" 

Festa Jove "L'Engrescada" 

 

Les presents bases regularan la competició "Batallas de Gallos" que es desenvoluparà el 9 d'agost 

de 2019 a partir de les 16:00 de la tarda com a part del programa de la festa jove, "L'Engrescada" i 

amb l'objectiu de donar resposta als interessos dels joves del municipi afins al hip-hop i la cultura 

urbana. 

PRIMERA: Organització. La Batalla de Gallos està organitzada per l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt en conjunt amb l'Associació Juvenil Xurra-Beans i Eternal Life Studio. 

SEGONA: Participants. Podrà participar qualsevol persona amb edat superior a 12 anys. Els MC's 

que participin deuran tenir un mínim de noció de freestyle (improvisació). 

TERCERA: Inscripcions. Les persones que vulguin participar deuran formalitzar la seva inscripció 

indicant les següents dades: 

 a) Nom i Cognoms. 

 b) A.K.A/Mot. 

 c) Data de naixement. 

 d) Telèfon i forma de contacte. 

 e) Correu electrònic. 

 f) Vídeo demostratiu i/o link del vídeo per veure el nivell de MC. 

 g) En el cas de ser menor d'edat, es sol·licitarà també l'autorització de la persona que 

 tingui la seva tutoria legal (se li farà arribar al menor per correu electrònic i tindrà  que 

entregar-la abans de la competició, per correu electrònic). 

 

Les inscripcions es faran a través del correu electrònic: joventut@svmontalt.cat 

La inscripció es donarà per finalitzada el 2 d'agost de 2019 a les 23:59 de la nit, no s'acceptarà 

ninguna inscripció fora del dia indicat.  

 

QUARTA: Estructura de la competició. La competició tindrà un límit de 16 participants. Per 

determinar els emparellament de la primera ronda es durà a terme un sorteig públic previ a la 

competició. 

 

 Vuitens: 2 minuts a 4 x 4 + (depenent del veredicte) 1 rèplica de 1 minut a 4 x 4. 



 Quarts: 2 minuts a 4 x 4 + (depenent del veredicte) 1 rèplica de 1 minut a 4 x 4. 

 Semifinals: 4 minuts a 1 minut cadascú, 1'-X, 2'-Y, 3'-Y, 4'-X + (depenent del veredicte) 2 

minuts de rèplica a 4 x 4. 

 Final: 4 minuts a 1 minut cadascú, 1'-X, 2'-Y, 3'-Y, 4'-X + (depenent del veredicte) 2 

 minuts de rèplica a 4 x 4. 

 

CINQUENA: Jurat. El jurat serà elegit per la organització, buscant gent que tingui experiència tant 

en les batalles com en la posició de jurat, per així oferir una competició justa i amb els mínims 

errors possibles. 

El jurat premiarà l'ingeni, dinamisme, vocabulari, espontaneïtat i el flow (fluïdesa a sobre la 

instrumental), intentant fer les batalles lo més divertides i amenes possibles per a tot el públic 

assistent. 

Quedaran excloses de puntuació les expressions de caràcter xenòfob, racista o que menystinguin 

els drets de terceres persones. 

 

SISENA: Premis. 

  

 1er Premi: Gravació de dos cançons a un estudi professional (Eternal Life Studio) 

 [Valorat en 100€] 

 2n Premi: Gravació d'una cançó a un estudi professional (Eternal Life Studio) [Valorat en 

50€] 

 3er Premi: Auriculars JBL (Cascos) [Valorat en 45€] 

 

SETENA: Recursos. Els MC's participants deuran presentar-se a la convocatòria el dia i hora 

indicats (Divendres 9 d’agost a les 15h al Parc dels Germans Gabrielistes), sent la seva absència o 

retràs motiu de desqualificació. 

No podran abandonar el recinte fins acabat les batalles. El incompliment de les bases pot implicar 

una desqualificació del concurs, a criteri del jurat o organització. 

 

NOVENA: Accidents. Els concursants assumeixen la responsabilitat en cas d'accident o perjudici 

intencionat de qualsevol gènere a terceres persones, mentre estan realitzant l'activitat, sense que 

aquesta hagi de ser assumida en cap cas per la organització d'aquest esdeveniment. 

 

DESENA: Acceptació de les bases.  La inscripció al concurs implica l'acceptació completa de les 

bases del mateix, així com les decisions adoptades per la organització i el jurat. 

Així mateix, la organització i el jurat es reserven el dret a penalitzar o expulsar del concurs a 

qualsevol participant per incompliment de les bases. 

En cas de conflicte, l’organització o el jurat, segons la seva competència, ho resoldrà basant-se en 

els criteris de racionalitat, igualtat i equitat. 

Queda totalment prohibida tot tipus d'agressió física, ja sigui entre participants o entre qualsevol 

assistent, si així fos, l'agressor quedaria desqualificat de forma automàtica. 

 


