
 
BASES PER A LA BAIXADA DE CARRETONS  

 
 
ITINERARI: 
 
El recorregut està delimitat. S’inicia al C/ Major, baixant per el C/ de l’església seguit de la 
Riera del Gorg i finalitza a la zona esportiva davant el Centre Cívic. 
 
El circuït està senyalitzat i inclou, proteccions amb bales de palla i vigilància per part de 
l’organització i col·laboradors. 
 
Per a poder participar a la baixada de carretons, s’ha de complir els següents requisits: 
 
REQUISITS PER ALS PARTICIPANTS: 
 

• La baixada de carretons no és una cursa ni cap competició sinó una manera de 
divertir-se i fer espectacle. 

 
• Podrà participar tothom, individualment o per grups, fins a un màxim de sis 

persones. 
 

• Edats:  
Categoria A: de 6 a 10 anys, han d’anar acompanyats del pare/mare o tutor legal. 
Categoria B: d’11 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare/mare o 
tutor legal. 
Categoria C: de 18 anys endavant. 

 
• Els carretons s’hauran d’exposar una hora abans de l’iniciï de la baixada al           

C/ Major. 
 
• Les persones participants hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’iniciï de la 

baixada als organitzadors i col·laboradors (brífing). 
 
• Obligatori que els participants vagin equipats amb guants, pantalons llargs i casc. 

Els participants, poden disfressar-se d’acord amb el invent.  
 
• No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat del altres 

participants i la del públic.  
 
 

• Els responsables de la baixada de carretons es reserven el dret de prohibir la 
participació a totes aquelles persones que no compleixin la normativa. També 
podran intervenir en qualsevol incident que pugui haver-hi al llarg de la baixada. 

 

• Igualment, es reserven el dret de fer alguna excepció en el compliment de les 
característiques dels carretons sempre que tingui coherència i tots els 
responsables hi estiguin d’acord. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

REQUISITS PER ELS CARRETONS: 
 
• Ha de ser de construcció pròpia. 
 

• No motoritzat i sense pedals.  
 
• Mínim 3 rodes. 

 

• Ha de tenir frens, direcció i clàxon. 
 
 

• No pot portar cap mena de sistema de propulsió, i no es pot utilitzar en la seva 
construcció la base d’un automòbil. 

 
• Suport per ser remolcat tant pel davant com pel darrera 

 

• L’estructura del carretó ha d’ésser adequada de manera que no sobresurtin els 
elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, etc...) que puguin perjudicar 
als espectadors i/o als propis participants. 

 

• El carretó serà revisat per l’organització i col·laboradors abans de sortir i si es 
considera serà retirat  de la participació. 

 
• Al finalitzar la baixada, el carretó serà retirat de la via pública per tal de no 

obstaculitzar el pas d’altres carretons i/o la circulació dels vehicles. 
 

 

 

PREMIS: 
 

Al carretó més original i vestimenta adequat amb al invent per cada categoria. 
 
Hi haurà una samarreta recordatori per a totes les persones participants. 
 
 
 
 

 

 

L’organització i col·laboradors no es fan responsab les de les 
conseqüències que pugin succeir en el transcurs de la baixada 
de carretons dels participants que no compleixin aq uesta 
normativa. 
 
Si per algun motiu aliè s’ha de suspendre la baixad a o 
modificar alguns dels requisits, l’organització i c ol·laboradors 
tindran el dret de decidir segons les circumstàncie s. 


