CONCURS DE POESIA RAP/HIP-HOP PER A JOVES DE
12-18 ANYS DE VALLROMANES I VILANOVA DEL
VALLÈS
1. Participants:
Joves de 12 a 18 anys empadronats als municipis de Vallromanes i Vilanova
del Vallès i/o que estiguin cursant estudis de secundària als centres educatius
d’aquests municipis.
2. Modalitat: Rap/Hip-hop
3. Requisits:
A. Es poden presentar individualment o en grup (màxim 6)
B. Els participants han de presentar la cançó mecanografiada (arxiu pdf)
C. Només es podrà presentar un tema/cançó per persona i/o grup amb una
durada de 2, màxim 3 minuts.
D. La lletra ha de ser original i pot ser tan en català com en castellà
E. Les temàtiques han d’estar relacionades amb la Denúncia Social sobre
un tema que a vosaltres us preocupi/inquieti
F. Caldrà presentar el tema interpretat, en format audio mp3, amb una
base musical que no ha de ser necessàriament original.
G. El jurat pot rebutjar alguna de les lletres proposades per considerar-la no
apropiada a la temàtica proposada.

4. Inscripció:
–
Els i les joves participants hauran d’enviar un correu electrònic
a area51espaijove@gmail.com o spaijove@vilanovadelvalles.cat amb l’assumpte:
CONCURS DE RAP/HIP-HOP del 23 d’abril fins el 28 de maig de 2021.
–
El correu ha d’incloure:




Dades personals del o dels participants si és un rap de més d’una persona
(nom i cognoms, telèfon, data de naixement, correu electrònic)
Arxiu pdf amb la lletra mecanografiada
Arxiu d’audio mp3 amb la interpretació del tema.

Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o
tutor/a. Per tant s’afegirà al correu un document d’autorització amb el nom i
cognom, DNI i e-mail, del pare/mare tutor/a, esmentant el seu consentiment i
manifest de "si" o "no" accepta captar i difondre la imatge del concursant a
l'efecte d'aquesta activitat.
Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són
els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per
reclamacions dels autors originals.

La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’Ajuntament de
Vilanova del Vallès i de Vallromanes tindran els drets de publicació i els de
reproducció en qualsevol format. Els treballs premiats quedaran, a tots els
efectes, propietat dels organitzadors, la resta podran ésser retirats en el termini
d'un mes. Passat aquest període, els Ajuntaments declinen tota responsabilitat
respecte als treballs presentats.

5. Jurat
El jurat estarà format per un membre de Vallrap Battle, un membre d’Erol
Urbà, un raper guanyador de la competició de Rap de la Festa Major de
Vallromanes 2020 i les dinamitzadores dels espais joves de Vallromanes i
Vilanova del Vallès.
El premi es podrà declarar desert si el jurat estima l’escassa qualitat dels treballs
presentats o la no adequació de les lletres a la temàtica del concurs.
6. Premis
1er Premi: enregistrar vídeo-clip professional del rap guanyador amb el
col·lectiu Erol Urbà (data a concretar entre finals de juny i juliol)
Mencions especials:



El millor rap en català
El millor rap cantat per noia/ grup de noies

Aquest premi suposa un cost de 250€ + IVA per a cadascun dels ajuntaments
de Vilanova i Vallromanes.
La comunicació oficial del 1er premi i les mencions especials es farà el 18 de
juny coincidint amb la 8a jornada de la lliga Vallrap Battle a Vilanova del Vallès.

7. Acceptació de les bases
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases. L’organització
resoldrà les qüestions que puguin plantejar-se i que no hagin estat previstes en
aquestes bases.
8. Protecció de dades

Les dades (dels concursants i/o familiars/tutors) són recollides i tractades amb
la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. Tant l’Ajuntament de Vilanova del

Vallès com el de Vallromanes, adopten les mesures de seguretat, d’acord amb la
Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal. El termini de conservació és el preceptiu per Llei. Podrà
exercir el seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a
l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de
Ajuntament de Vilanova del Vallès - Plaça de l’Ajuntament, 1 08410. El
participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van
ser recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. Les
comunicacions de la seva sol·licitud de participació es farà via l’adreça postal,
l'e-mail i/o telèfon facilitat.
El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu electrònic, rebre
informació del l’Ajuntament de Vilanova del Vallès i del de Vallromanes relativa
a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.
9. Difusió d’imatges
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu
pare/mare tutor/a) dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès i de Vallromanes per tal que les imatges (tant videogràfiques com
fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb
finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

Organitza: Àrea51, Espai Jove de Vallromanes i Spai Jove de Vilanova del
Vallès

Col·labora: Col·lectius VallRap battle i Erol Urbà

Per més informació, poseu-vos en contacte amb:
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