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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 
Àrea de Joventut. Pavelló Municipal s/n, 17246 Santa Cristina d’Aro (GIRONA) 972 83 79 18 / 606 46 95 84 
 

 
L’Associació Juvenil Cristinenca i l’Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro 
organitzen la BAIXADA DE CARRETONS, en el marc de la Festa Major 2018.  
 
 

BASES QUE REGEIXEN LA PARTICIPACIÓ A LA BAIXADA DE CARRETONS 2018 
 
La Baixada de carretons de la Festa Major de Santa Cristina d’Aro no té ànim de 
competició. Es tracta d’una activitat festiva i inclusiva, que busca potenciar la 
participació i la creativitat. Es premiaran els carretons per l’originalitat, la decoració, 
la traça en la construcció i el lema/distintiu. 
 
Dates i Horaris: 

Dimarts 24 de juliol 
A les 16:00h recepció de participants, revisió, exposició de carretons i volta 
de reconeixement. 
A les 17:00h inici de l’activitat. 
A les 19:30h Horari previst de finalització  

 
Requisits pels participants: 
 

- Els equips han d’estar el dimarts 24 de juliol a les 16:00h a la Creu del 
Terme situada a la plaça del Pedró (inici del recorregut) amb el carretó. 

- L’organització fixa un màxim de 25 equips per poder participar de l’activitat.  
Hi pot haver un màxim de 4 participants per equip. 

- Els participants podran, si volen, anar disfressats segons una temàtica i sota 
un lema. 

- Per a tots els participants serà necessari omplir la butlleta d’inscripció i 
signar el full d’autorització. Per als participants menors d’edat, a partir de 12 
anys, serà necessari que signin l’autorització el pare, la mare o el tutor legal. 

- Cada equip escollirà un tripulant que serà el portaveu i l’interlocutor amb 
l’organització. 
 

- És imprescindible l’ús de casc i proteccions per colzes i genolls. Es recomana 
protegir-se el cos amb màniga llarga per evitar possibles lesions. 
L’organització no deixarà prendre la sortida a cap equip que no disposi 
d’aquests elements de protecció. 

- Dins dels límits permesos per la llei, cada participant accepta RENUNCIAR A 
RECLAMS I ALLIBERA DE RESPONSABILITAT CIVIL l’AJUNTAMENT DE 
SANTA CRISTINA D’ARO per tota responsabilitat civil que succeeixi a 
conseqüència, o com a resultat dels danys i perjudicis que pugui ocasionar o 
patir. 
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- A més, cada participant acorda que ALLIBERA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
a L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO, a les seves persones 
empleades i entitats col·laboradores per tota reclamació, dany, lesió o pèrdua 
ocasionats per la seva negligència durant la seva participació en l’activitat, 
incloent tots els ocupants del vehicle amb el qual realitzarà l’activitat. 

 
Requisits pels carretons: 
 

- Els carretons han de ser de fabricació pròpia i han de tenir com a mínim 3 
rodes. No es poden fer servir vehicles prefabricats. 

- La propulsió dels vehicles serà únicament gravitacional i per tracció animal 
(humans). Queda totalment prohibit qualsevol tipus de propulsió mecànica 
com ara motors o pedals. 

- El carretó ha de tenir obligatòriament un sistema de direcció i frenada. És 
opcional però recomanable portar un clàxon o botzina. 

- L’estructura del carretó ha de ser l’adequada, de manera que no sobresurtin 
elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, objectes punxants....) que 
puguin perjudicar els espectadors ni els mateixos participants. 

- El nom de l’equip no podrà ser ofensiu per a ningú. L’organització es reserva 
el dret de no acceptar-lo. 

- Tots els carretons hauran de passar una revisió prèvia a la Baixada per 
comprovar que compleixen els requisits mínims mecànics exigits a les bases. 
L’objectiu és revisar les condicions de seguretat per validar el carretó. Cas 
que no acompleixin els requisits no es permetrà la seva participació. La 
revisió està prevista pel dimarts 24 de juliol a les 16:00h a la Creu del 
Terme (inici del recorregut). 

- Cada equip participant serà el responsable d’emportar-se el seu carretó un 
cop acabi l’activitat.  

 

Requisits durant la Baixada: 
 

- D’inici cada equip podrà realitzar 1 baixada de reconeixement del recorregut. 
A partir de llavors cada equip podrà realitzar un total de 2 baixades. 
L’organització es fa càrrec de remuntar els carretons fins al punt d’inici del 
recorregut. 

- Les baixades seran per equip i es valorarà el temps d’arribada a meta de 
cadascun, però en cap cas es considerarà puntuable ni meritarà pel 
repartiment final de premis. 

- Queda expressament prohibit fer maniobres que puguin posar en perill la 
seguretat dels participants o la del públic. 

- Queda expressament prohibit prendre alcohol o qualsevol tipus de 
substància tòxica a totes les persones participants a la Baixada. 
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Seguretat: 

- L’Associació Juvenil Cristinenca i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro no es 
fan responsables, en cap cas, dels possibles danys o perjudicis que puguin 
causar o patir els participants a la baixada de carretons. Tot i això, 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es compromet a adoptar els nivells de 
protecció i totes les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, 
per garantir la seguretat de totes les persones participants al llarg de tot el 
recorregut: en els revolts de la baixada i zones de frenada s’instal·laran bales 
de palla i pneumàtics, extremant la precaució en els punts més crítics.  

- L’organització disposarà de la figura de director de cursa. El director de cursa 
serà l’encarregat de realitzar la Baixada 0: traçar el recorregut d’inici a fi just 
abans de començar l’activitat, per tal de verificar -amb suport fotogràfic i de 
vídeo- que l’organització ha adoptat totes les mesures de protecció per tal de 
garantir la seguretat de totes les persones participants i del públic. 

- L’activitat disposarà d’una ambulància de suport vital avançat (SVA) 
equipada amb equip assistencial qualificat format per un metge, un infermer 
i un tècnic de transport sanitari contractat amb Serveis Sanitaris La Selva S.L. 
Igualment es comptarà amb la col·laboració de la Policia Local i Protecció 
Civil per la seguretat. 

- L’organització es reserva el dret de modificar les bases segons la necessitat 
de la Baixada. Tot allò no previst romandrà sota la decisió de l’organització. 

 

Recorregut: 
 

 
 

- Des de la Creu del Terme, passant per davant de la Biblioteca i l’Església, 
enllaçant amb el carrer Salvador Dalí i fins a l’inici del carrer Josep Mª de 
Segarra, amb un total de 650 metres. 
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Inscripcions 
 

- Les inscripcions són gratuïtes i es faran de forma presencial de l’1 de juny al 
13 de juliol a la Zona Jove de Santa Cristina d’Aro, al 1er pis del Pavelló 
Esportiu. Telèfon: 620 15 70 56 / 618 55 16 71. E-mail: 
jovescristinencs@gmail.com / Facebook: Comissió de Joves de Santa Cristina 
d’Aro 
 
L’horari d’atenció al públic serà els dilluns, dimarts i dimecres. 
Dilluns de 18:00 a 20:00h. 
Dimarts de 10:00 a 13:00h. 
Dimecres de 10:00 a 12:00h. 
 

- El fet d’inscriure’s significa acceptar el reglament de les bases, omplir la 
butlleta d’inscripció i l’autorització signada (en el qual declaren la seva 
participació voluntària i sota la seva responsabilitat, i exclouen l’organització 
de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet). Si no se segueixen 
aquestes normes, el carretó quedarà desqualificada immediatament.  

 

 

Entrenaments i revisió 
 

- L’organització posa a disposició de tots els participants un espai per a 
comprovar i revisar que el carretó funciona correctament. Serà el dijous 19 
de juliol de les 17:30 a les 19:30h al carrer Llibertat (tram entre Salvador 
Dalí i Joan Cases i Arxer). Es tallarà la circulació de vehicles rodats mentre es 
realitzin les revisions.    
Es recomana a tots els inscrits la participació a la revisió de carretons 
d’aquest dia. 
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Premis 
 

- El lliurament de premis es farà al finalitzar totes les baixades. Es premiaran 
els carretons per: 
  

✓ Més original 
✓ Més divertit 
✓ Més “nyigui-nyogui” 
✓ Més cristinenc 

 
 

Jurat 
 

- El Jurat estarà representat per la junta de l’Associació Juvenil Cristinenca, el 
Regidor de Festes i la Regidora de Joventut. 
 

- El públic també farà de jurat aplaudint i manifestant quina és la que més els 
hi agrada. 

 
- Per a qualsevol altra informació o dubte sobre les presents bases, cal adreçar-

se a la Zona Jove, telèfon 972 83 79 18 o escriure a l’e-mail: 
joventut@santacristina.cat. 
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