SANTIAGO STREET BATTLES
CAMPIONATO DE BREAKING
SANTIAGO DE COMPOSTELA – GALICIA (26 Setembro de 2020)

Organiza:

Financia:

COLABORAN

DESCRICIÓN DO
PROXECTO
Desde Vella Escola presentamos “SANTIAGO STREET BATTLES” o Campionato
Open España de Breaking na modalidade 1VS1, que terá lugar na capital
galega, Santiago de Compostela o 26 de Setembro de 2020. Este evento
desenvolverase no Centro Comercial Área Central, contando coa participación
da xuventude de Galicia e de diferentes puntos da península, europa, norte de
África e Sudamérica, aspirando a converterse nun evento referente e
ofrencendo a posibilidade de crecemento e proxección nacional e
internacional do talento galego nesta disciplina que será olímpica dentro de 4
anos nos Xogos Olímpicos de París 2024. Para tal efecto, a competición será a
primeira en ser puntuable para o ranking do circuíto nacional da Federación
Española de Baile Deportivo onde está inscrita esta especialidade deportiva.
Este proxecto enmárcase no programa de axudas “Iniciativa Xove” da Xunta
de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado.

A finalidade do proxecto é a de potenciar a práctica do Breaking en Galicia,
profesionalizar esta disciplina e ofrecer un punto de encontro respondendo a
unha demanda importante existente entre a xuventude que reside na nosa
comunidade.

OBXECTIVOS E
PRIORIDADES

A iniciativa que presentamos recolle de xeito transversal, diferentes prioridades
relacionadas coa xuventude, co cal, fixemos unha ponderación das 3 áreas de
atención prioritarias nas que se enmarca este proxecto, comezando por
aquelas nas que traballaremos con maior incidencia:

1- b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou
violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra
calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.
2- d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa
comunidade e na súa contorna.
3- a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade
poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da
empregabilidade.

OBXECTIVOS E
PRIORIDADES

OBXECTIVOS XERÁIS



Apoiar a diversidade no ámbito do ocio e promover a práctica do Breaking como
hábito de vida saudable que mellore a calidade de vida da xuventude a nivel
corporal, mental e social.



Xerar espazo para a creación artística que facilite á mocidade compartir o seu
coñecemento e talento individual nun ambiente colectivo adecuado as súas
necesidades e atendendo aos seus intereses.



Dar cobertura e visualidade ao talento xuvenil para lograr oportunidades no
ámbito da empregabilidade e axudar a normalizar esta manifestación cultural na
nosa contorna.



Promover o uso da lingua galega mediante a posta en marcha de novas
metodoloxías de normalización a través do deporte, a música e o arte.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS



Potenciar, profesionalizar e mellorar a calidade dos eventos e competicións de
Breaking en Galicia que en moitos casos se desenvolven en codicións precarias,
sen os seguros e as medidas preventivas axeitadas.



Presentar a disciplina do Breaking a novos públicos, para fidelizalos promovendo
esta práctica coma alternativa de ocio saludable.



Achegar a Cultura Urbana á capital galega e facilitar un punto de encontro entre
mozas e mozos de diferentes comunidades, promovendo valores de respeto e
solidaridade a través dunha experiencia intercultural.



Aportar diferentes formatos de participación; competicións, talleres, faladoiros e
exhibicións nun entorno idóneo para expoñer os diferentes talentos elevados á
máxima expresión artística individual e colectiva que facilite a empregabilidade
xuvenil no ámbito das artes.

ÁMBITO
TERRITORIAL

O evento “Santiago Street Battles” terá lugar na capital galega, Santiago de
Compostela o 26 de Setembro de 2020. Este evento desenvolverase no Centro
Comercial Área Central, contando coa participación da xuventude de Galicia
para a súa posta en marcha, e con participantes de diferentes puntos da
península, europa, norte de África e Sudamérica.
Preevemos unha alta participación de mozas e mozos chegados de diferentes
puntos da xeografía galega para tomar protagonismo na competición.
A convocatoria para participar no encontro xuvenil realizarase a nivel galego
por medios de comunicación de masas e por canais especializados.

PERSOAS
DESTINATARIAS

Poderán participar prioritariamente no campionato “Santiago Street Battles” as
mozas e mozos de idades comprendidas entre 16 e 35 anos na categoría
ABSOLUTA, ou menores de 16 anos na categoría KIDS.

O número total de destinatarios (participantes directos nas actividades)
estímase en 100 participantes.

IMPACTO
PREVISTO

A Cultura Urbana xa forma parte de moitos programas de intervención social
que utilizan as institucións como ferramenta para achegar novas alternativas de
ocio saudables a colectivos xuvenís en risco de exclusión social, abordando
problemáticas coma a Violencia de Xénero, a Inclusión Social ou o Medio
Ambiente dun xeito activo e creativo que deixa pegada na xuventude. Con
este mesmo enfoque presentamos este proxecto que pretende poñer en
marcha iniciativas baseados en disciplinas coma o Breaking ou o Graffiti entre
outros para abordar as áreas e lograr os obxectivos descritos anteriormente.
Actualmente, fora do ámbito da acción social tamén é visible a presencia da
estética urbana nas industrias da musica ou da moda e cada vez máis visible
en anuncios e nos medios de comunicación de masas mediante os cales esta
cultura comeza a chegar a tódolos públicos.

“Da rúa aos escenarios, do xenuíno á profesionalización”

Este ano 2020, a Cultura Urbana expándese mundialmente coa inclusión de
deportes urbanos coma o Skate, o Surf, a Escalada Deportiva e mesmo o Basket
3x3 como modalidades olímpicas nos Xogos Olímpicos de Tokio.
Nesta mesma liña o Breaking súmase a esta tendencia formando parte como
disciplina olímpica nos Xogos Olímpicos da Xuventude de Dakar 2022 e como
nova inclusión nos Xogos Olímpicos de París 2024.

EFECTO
MULTIPLICADOR

Eventos olímpicos nos que está incluído o Breaking (agás Tokio 2020).

Este proceso de recoñecemento oficial do Breaking dará lugar a aparición de
clubes e escolas deportivas, eventos e competicións oficiais, titulacións
específicas para os formadores, monitores e xurado dos torneos, etc. o que se
traduce no aumento de interese por esta disciplina a tódolos niveis e por tanto
un aumento importante de novos practicantes.
Debemos acentuar que Galicia conta a día de hoxe co primeiro club de
Breaking de toda a península inscrito oficialmente na Federación Española de
Baile Deportivo (FEBD), feito que demostra que estamos á cabeza no proceso
de expansión desta modalidade de baile urbano tanto a nivel local como
nacional. Este club denominado “DA RÚA” concentra a maior parte das escolas
de Breaking de Galicia e contamos coa súa colaboración para levar adiante o
“Santiago Street Battles”.
De todos modos, ata chegado o momento e polo de agora, tódalas accións,
eventos e programas baseados na disciplina do Breaking están promovidos e
soportados por entidades sen ánimo de lucro como asociacións ou pequenos
grupos de afeccionados que son o motor actual de proxectos como o que aquí
presentamos.
Existe por tanto a necesidade latente de que as administracións públicas
respondan a este aumento de demanda da mocidade con máis axudas,
equipamentos, infraestruturas e espazos especializados para poder practicar
disciplinas coma o Breaking nas mellores condicións posibles.

EFECTO
MULTIPLICADOR

"A práctica do Breaking fomenta o espírito da superación persoal, mellora a
autoestima e estimula a creatividade ofrecendo a posibilidade de expresarse
libremente a través do movemento."

ACTIVIDADES

CAMPIONATO DE BREAKING

DESCRICIÓN:
Competición de Breaking na modalidade individual 1vs1 con categorías
diferenciadas por idade (Absoluta e Kids) e con dúas fases diferenciadas, unha
primeira fase de filtros na que competirán tódolos inscritos no torneo e da cal
sairán os/as 16 mellores para competir na segunda fase de eliminatorias que
terá a seguinte distribución:

Os gañadores do campionato obterán 2 premios económicos ademáis de
medalla e diploma de participación.

LUGAR



Centro Comercial Área Central – Rúa de París, 7
15707 Santiago de Compostela – Galicia (España)

Espazos: Zona Interior do C.C. Área Central

ACTIVIDADES
TÁBOA RESUMO
Evento:
Data e hora:
Lugar:

“SANTIAGO STREET BATTLES” Campionato de Breaking
Sábado 26 de Setembro de 2020 | De 11:00 a 21:00 horas.
Centro Comercial Área Central | Santiago de Compostela (Galicia –
España)

BREAKING
BATTLE

CAMPIONATO DE BREAKING

Modalidade:
Categorías:
Inscrición:
Data Límite:
Datos inscrip:

Campionato 1vs1 (individual) |
Absoluta / Kids
De balde en: www.vellaescola.com/santiagoSB
Mércores 23 de Setembro de 2020 ás 23:59 horas.
Nome e Apelidos / DNI / Data de nacemento / Localidade
AKA (nome artístico) / Crew

Premios:

2 Premios económicos
Medallas e Diplomas
*Medallas do evento (por MakerGal 3D)

DJ´s
Speaker:
Xurado Absol:
Xurado Kids:

DJ MIL (Santiago de Compostela)
NORTE (Galicia)
XAK (Córdoba) – CHISCROW (Vigo) – MAC (A Coruña).
ARTUR (Santiago DC) – LÚA (Vigo) – JÉROX (Ourense).

Organiza:

Asociación Vella Escola

Colabora:

Centro Comercial Área Central | Club Da Rúa | FEBD | COE | CSD
| Universo Bboy

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

TAREFAS DE

Financia: DXXPV da Xunta de Galicia.

EMPLAZAMIENTO

