
 

BASES DEL CONCURS FREESTYLE LES FONTS  

El col·lectiu ExpressArte organiza el concurs “Freestyle Les Fonts”. És un concurs 
musical obert a totes persones joves novells aficionades a cantar rap.  

FINALITAT  

 Donar visibilitat i una oportunitat a la joventut per a mostrar el seu talent musical 
i premiar-los per tal de que puguin començar a desenvolupar el seu propi projecte 
musical.  

 Generar un espai on els i les joves puguin compartir experiències i conéixer 
alternatives artístiques musicals. 

 Promocionar el rap conscient i respectuós. 

1. OBJECTE D’AQUESTES BASES 

Les presents bases regulen el concurs “Freestyle Les fonts”, organitzat pel 
col·lectiu ExpressArte que tindrà lloc el dia 2 d’octubre del 2021 a les 20:30h, al 
pati de l’Escola Pilarín Bayès. 

2. PREMIS DEL CONCURS 

S’atorgaran tres premis: 

 Primer premi: gravació d’un tema propi a LPR ESTUDIO que inclou gravació, 
màster, mescla, instrumental i videoclip. 
 

 Segon premi: gravació d’un tema propi a LPR ESTUDIO que inclou gravació 
de la cançó, màster i mescla. 

 
 

 Tercer premi: un vale per valor de 70 € per bescanviar a Doggs Day Store. 

El lliurament dels premis es farà al final del concurs.  

3. QUI POT PARTICIPAR 

Poden participar les persones joves d’entre 14 i 25 anys.  
 
Queden excloses totes aquelles persones que tinguin contracte amb una companyia 
discogràfica o tinguin productor/a professional.  

 

4. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les persones que compleixin amb els requisits del concurs podran presentar la seva 
participació, fins el dia 26 setembre a les 23:30h.  

Per participar s’ha d’omplir el següent formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/1_aKOtoF6EN1xwpdqFifFwatKG9ve7UJZPjwg4iyVAas/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1_aKOtoF6EN1xwpdqFifFwatKG9ve7UJZPjwg4iyVAas/edit


 

En el moment de fer la sol.licitud serà necessari inserir un vídeo d’un minut improvitzant 
rap.  

5. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 El jurat del concurs estarà format per:  

 3 professionals experts en aquest àmbit musical. 

 1 representant de l’equip tècnic del Servei de Joventut de l’ajuntament en qualitat 
d’assessor, amb veu però sense vot. 

Les funcions d’aquest òrgan són: 
- Valorar les propostes presentades i seleccionar les persones participants. 
- Proposar els temes i condicions de les actuacions freestyle en cada ronda. 
- Valorar les actuacions durant el concurs. 
- Emetre veredicte, que serà definitiu i inapel·lable. 

6. NORMES DEL CONCURS 

1. Els i les participants hauran de presentar-se a la convocatòria el dia i hora 
indicats, sent la seva absència o retard motiu de desqualificació. No podran 
abandonar el lloc fins que finalitzi l'esdeveniment. L'incompliment de les bases 
pot implicar la desqualificació del concurs, a criteri del jurat.  

 
2. En cas de conflicte, el jurat segons la seva competència, el resoldrà basant-se 

en els criteris de racionalitat, igualtat i equitat.  
 
3. L’organització posarà a disposició de les persones participants un escenari amb 

un equip de so, llums i microfonia per a realitzar el Freestyle.  
 
4. La música serà triada com és tradicional pel DJ seleccionat per a l'esdeveniment.  
 
5. El jurat establirà les condicions de les temàtiques, paraules, o normes amb les 

que s’hauran de fer les intervencions Freestyle. 
 
6. Es participarà en parelles i les parelles es determinaran de forma aleatòria. 
 
7. L’organització definirà al principi de cada ronda, el temps del que disposa cada 

participant. 
 
8. Les persones participants no podran promoure continguts discriminatoris 

explícitament violents, racistes, xenòfobes, homòfobs, fascistes, sexistes o 
masclistes que atemptin contra els drets humans bàsics de les persones. Així 
mateix tampoc podran fer apologia de les drogues. 

9. Qualsevol situació no prevista a les bases serà resolta pel jurat.  



10. Les persones participants renuncien a exigir cap mena de contraprestació 
econòmica ni indemnitzacions a l’organització, en concepte de drets d’autor 
derivats del material presentat al concurs. 

11. Els participats eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada 
de plagi o d’interpretacions que puguin generar drets d’autor, en qualsevol cas 
seran satisfets per si mateixos.  

12. L’organització es reserva el dret a suspendre o posposar l’esdeveniment per 
motius aliens o imponderables.  

13. La participació al concurs en suposa l'acceptació íntegra de les bases. 

14. L’incompliment d’alguna de les condicions pot suposar la desqualificació de la 
persona participant 

7. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

Un cop rebudes totes les inscripcions, el jurat farà un cribratge perquè el nombre 
de participants al concurs s’ajusti a les possibilitats de l’organització i per garantir 
una mínima qualitat de les actuacions. El nombre final de participants el 
determinarà l’organització. 

L’organització posarà en contacte amb els participants seleccionats per tal de 
convocar-los al concurs.  

El concurs Freestyle  consistirà en que cada persona faci el millor Freestyle 
possible sortint a l’escenari per parelles.  
 
 

o El presentador utilitzarà un sistema d’atzar per veure qui és el primer que 
comença.  

o La primera ronda serà eliminatòria i caldrà superar-la per passar a vuitens 
o quarts de final, en funció del nombre de participants. Cada participant 
farà una intervenció.  

o A partir d’aquesta fase aniran sortint les parelles a l’escenari i només 
passarà una persona participant de cada parella per fase. 

o La progressió de les fases serà vuitens, quarts, semifinals i final, en funció 
del nombre de participants. 

o Abans de la final, es realitzarà una actuació més per classificar a les 
persones que quedin en tercer i quart lloc.  

o En cas d’empat d’alguna actuació de les parelles, el jurat podrà demanar 
una rèplica. Aquesta consistirà en dues intervencions una de cada 
participant. Començarà el mateix que hagi fet la última aportació.  

 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ  

El jurat valorarà: 

 Mètrica (fins a 4 punts) 
 Coherència. (fins a 4 punts) 
 Flow, estil o adaptabilitat a la instrumental. (fins a 4 punts) 



 La posada en escena, dinamisme i espontaneïtat (fins a 4 punts) 

9. MESURES COVID 

No es podrà assistir al esdeveniment si: 

a. La persona en qüestió té simptomatologia similar al COVID-19. 
b. La persona en qüestió ha estat en contacte amb alguna persona que ha 

donat positiu en COVID-19 en els últims 10 dies, si no s’està totalment 
vacunat.  

c. La persona en qüestió està a l’espera del resultat d’una prova de COVID-
19.  

 
Així mateix, les persones participants hauran d’assumir les indicacions que es 
donin per part de l’organització en quant a distàncies de seguretat, higiene, etc.  
 
Amb la inscripció s’accepta també la responsabilitat d’avisar si durant els deu 
dies posteriors al esdeveniment es dona positiu en COVID-19. 

10.   DRETS D’IMATGE 

Les persones inscrites i els representants legals cediran lliurement i voluntàriament a 
l’organització, amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, la 
difusió de les imatges esmentades i a través de qualsevol mitjà inclosos, entre d’altres, 
materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, etc.) relacionats amb aquest concurs. 

Així mateix, es renuncia expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a 
l’organització per l'ús de les imatges. 

L’organització haurà d'atenir-se en tot moment a l’ús i tractament de les imatges de 
manera adequada i respectuosa d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge 

11. TRACTAMENT DE DADES 

El col·lectiu ExpressArte és responsable del tractament de les dades i documents 
facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris següents: 

 Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius 
derivats del concurs “Freestyle Les Fonts”. 

 Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del 
compliment d’interès o exercici de poders públics. 

 Destinataris: l’organització de l’acte. 
 Conservació: l’establert legalment o mentre existeixi la finalitat del tractament. 

Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de seguretat 
adequades, amb especial atenció a les dades protegides. 

 Drets: es pot accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les dades, així com 
retirar el consentiment, en qualsevol moment enviant un correu a 
eventos.expressarte@gmail.com  

 
Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb la normativa estatal aplicable en 

mailto:eventos.expressarte@gmail.com


matèria de protecció de dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals).   


