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Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
ROUGH DIAMONDS 2020 

 
El Rough Diamonds és un concurs de danses urbanes per a joves de Barcelona impulsat des del 
Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. És una mostra del talent i la feina feta 
pels i les joves des dels equipaments de la ciutat -Espais Joves i Centres Cívics- o centres 
d’ensenyament de primària o secundària. Queden excloses les escoles privades de dansa. 
 
Al 2020 se celebra la 8a edició del festival, que tindrà lloc dissabte 18 d’abril a la tarda al Parc 
Central de Nou Barris. 
 
 
CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ 
 
Les 3 categories de participació, segons l’edat de les persones integrants del grup, són: 
 

o Junior – grups en què almenys el 75% de les persones integrants tenen de 12 a 15 
anys. En tot cas, cap membre del grup podrà superar els 20 anys. 

o Absoluta – grups en què almenys el 75% de les persones integrants tenen de 16 a 20 
anys. En tot cas, cap membre del grup podrà superar els 25 anys. 

o Exhibició – majors de 20 anys. Grups exclosos de la competició.  
 
Es prioritzaran els grups formats per 5 o més membres. 
 
Les participacions abasten un ampli espectre de disciplines, sempre i quan es tracti de 
modalitats de danses urbanes: hip-hop, funky, break, shuffle, K-pop, etc. 
 
 
INSCRIPCIONS 
 
Inscripcions obertes del 17 de febrer al 13 de març de 2020. 
 
Per participar en el concurs i a les exhibicions, la persona responsable o representant de grup 
(tallerista, professora, dinamitzadora, jove major d’edat, etc.) realitzarà la inscripció en el 
formulari d’inscripció digital. A través d’aquest formulari també s’haurà de fer arribar a la 
organització la música de l’actuació.  
 
Els i les participants menors de 18 anys caldrà que aportin una autorització paterna/materna o 
del/la tutor/a legal omplint la fitxa disponible al mateix formulari (Annex 1)  i presentant també 
un document acreditatiu de la persona signant de l’autorització. L’autorització per menors 
d’edat es pot fer arribar a través del formulari o lliurant-la directament a la persona referent 
dels equipaments municipals o centres educatius que participin. 
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El formulari estarà disponible al web de Joventut: www.barcelona.cat/joventut 
 
A finals del mes de març es comunicaran els grups que han estat admesos al concurs. Els criteris 
de selecció atendran a l'ordre d'inscripció, el nombre de grups inscrits en total i a cada 
categoria. Per als grups admesos, la organització establirà l’ordre de participació en la mostra 
segons criteris tècnics i/o d’ordre d’inscripció. 
 
Les exhibicions seran admeses en funció del nombre de grups participants a la secció 
competició. 
 
 
JURAT I PREMIS 
 
El jurat del Rough Diamonds està conformat per tres professionals de la dansa i dos de la 
dinamització juvenil. La seva finalitat és valorar tant aspectes tècnics del ball (ritme, 
coordinació, tècnica, nivell, etc.) com aquells vinculats amb valors com treball en equip, la 
companyia, bon rotllo i capacitat de transmetre a sobre de l’escenari. 
 

o Premi a la posada en escena, al grup que demostri tenir presència a l’escenari, amb 
actitud d’equip, companyonia i “bon rotllo”. 
 

o Premi a la tècnica i coordinació, al grup que demostri el domini de la tècnica de la 
seva modalitat de ball i la coordinació de tots i totes les integrants. 
 

o Premi al missatge i originalitat. En una coreografia pot ser tan important què es vol 
dir com la manera de comunicar-ho. Aquesta categoria valora l’originalitat i la 
innovació en transmetre el missatge de la coreografia. 

 
 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
L’organització del Festival es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol 
situació no prevista en aquestes condicions de participació. 
 
 
EQUIPAMENTS ORGANITZADORS 
 

o Espai Jove La Fontana 
o Espai Jove Les Basses 
o Espai Jove Garcilaso 
o Espai Jove La Bàscula 

o Espai Jove Casa Sagnier 
o Espai Jovecardí 
o Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
o Eix Jove 

 

http://www.barcelona.cat/joventut

