Convocatòria
En el marc de l’activitat municipal «Flors i Violes» d’aquest any 2019 es convoca la 2a
Batalla de gallines i galls del PTT de Jardineria i floristeria de Palafrugell, amb el desig
de difondre l’existència de la formació per al treball i per a la reincorporació als estudis
dels joves i de les joves que no tenen acreditada l’ESO.
Bases
1. La batalla de Galls i Gallines es durà a terme el dia 3 de maig de 2019, de les 19 h
a les 21.30 h, en el Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
2. L'organització de l'esdeveniment recau en l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de
Palafrugell i comptarà amb la col·laboració de l’entitat Palafree
3. L’objecte de la batalla-concurs és difondre l’existència dels PTT per a la
reincorporació als estudis dels joves i de les joves que no tenen acreditada l’ESO
4. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona de 14 a 29 anys
5. S'admetran un màxim de 16 persones
6. Per formalitzar la inscripció:
1) Cal enviar un vídeo a: batallespalafree@gmail.com, en el qual es rapegi
2) Palafree seleccionarà 16 persones d'acord a les bases per participar en la
batalla
3) Les persones seleccionades s'hauran d'inscriure entre el 29 d'abril i el 2 de maig
a: http://palafrugell-es.palafrugell.cat/ 2a Batalla de gallines i galls del PTT de
Jardineria i floristeria de Palafrugell, on hauran d'acceptar les bases del concurs
7. Participació en la batalla:
1) Cada participant haurà de rapejar amb un altre, escollit per sorteig, del tema que
se'ls proposi
2) Es puntuarà de la següent manera:
a) Positivament:
• L'estil
• La improvisació
• L'enginy i l’originalitat en el contingut
• La tècnica
• La rima
• La posada en escena
• La interacció amb el públic
b) Negativament:
• El recurs fàcil en el contingut
• La verbalització de faltes de respecte
• L'homofòbia
• El racisme
• El sexisme

• La xenofòbia
• El contacte físic
• Les provocacions
8. Quedarà desqualificat qualsevol participant que surti a l'escenari fumant o amb
begudes alcohòliques o que faci referència al racisme, sexisme, homofòbia o
xenofòbia.
9. Hi haurà un jurat que valorarà a cada grup de participants. El veredicte es farà
públic finalitzada cada batalla i guanyaran els tres concursants que tinguin la puntuació
més alta. El jurat estarà format pels següents membres:
El subcampió de la Batalla Red Bull Espanya 2006: Joanarman
Un antic alumne del PTT de jardineria i floristeria: Santiago
Un membre de Palafree: Critòbal
Un membre convidat per Palafree: Cota
El campió de l'edició anterior: Jose
10. En cas d'empat en la puntuació, es donarà dret a rèplica, és a dir, una ronda de
desempat.
11. El Jurat tindrà competència per deixar desert qualsevol dels premis si, a judici seu,
la qualitat de les redaccions així ho aconsella.
Les temàtiques del joc seran:
• Jardineria, floristeria, horticultura, hoteleria, cuina, comerç i atenció al públic
en el context de teixim una xarxa
• Objectes aleatoris: una caixa amb 10 objectes per a cada concursant
• Batalla de “piropos”
• Pregunta – resposta en versos curts
12. En el decurs de la batalla hi haurà diferents exhibicions.
13. Els premis s’atorgaran a les tres persones més puntuades, amb vals bescanviables
als comerços d’informàtica, esports i llibreries de Palafrugell que es detallaran en el
moment del lliurament del premi:
50 € en vals bescanviables per al primer premi
30 € en vals bescanviables per al segon premi
20 € en vals bescanviables per al tercer premi
14. Es desqualificarà a les persones que no respectin aquestes bases
15. L’Ajuntament de Palafrugell podrà fer difusió d’aquesta activitat.

