BASES DE LA BAIXADA DE TRASTOS
PEL CARRER DE FRANÇA
1 introducció
Aquesta baixada pel carrer de França és la sisena cursa de trastos a la vila del
Catllar, amb participants i carretó disfressats, com petites comparses. Cursa i
alhora una crida a l'aplec amb el caire extravertit de la Festa Major del Catllar
2014.
2 objectius
Dinamitzar la participació ciutadana i consolidar una cursa de trastos a la vila del
Catllar.
Recuperar jocs i tradicions, renovant els significats.
Una crida a l’aplec popular de totes les persones i colles disfressades del Catllar i
de les persones que visiten el nostre poble, amb caire extrovertit i la intenció de
passar una estona divertida.
3 participació
Poden participar totes aquelles persones majors d’edat. Els menors d’edat han de
portar una autorització de la mare, pare o tutor.
Cada participant o grup haurà de construir-se un vehicle amb rodes o coixinets,
per baixar el recorregut establert per la cursa de trastos, que tindrà lloc el
diumenge 24 d’agost de 2014 al carrer de França del Catllar. Haura d’estar el
vehicle a les 12,00 hores a dalt del carrer de França.
Volem gaudir i participar, sense competències i amb caire ètic i esportiu.
La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquestes bases.
4 condicions
1. Cada trasto ha de ser de construcció pròpia
2. També disposarà d’un sistema de frens i de direcció.
3. Es valorarà que tant el participant com el trasto han d’anar disfressats.
4. Ha de ser un vehicle no motoritzat, sense pedals, és a dir, sense cap mena de
sistema propulsor.
5. Per motius de seguretat, s’aconsella que el carretó no superi els tres metres i el
seu pes serà inferior a 150 Quilograms.
6. Poden inscriure’s a la cursa els majors d’edat. Qualsevol menor d’edat ha de
portar una autorització de la mare, pare o tutor, juntament amb el full d’inscripció.
7. S’ha de posar nom o número a cada trasto.
8. Els participants han d’anar equipats amb casc integral, guants i pantalons llargs.
Recomanem també genolleres i colzeres.

9. Els trastos poden dur sistemes de senyalització acústica (tipus clàxon o timbre
de bicicleta) i/o lluminoses.
10. Els carretons que no reuneixin aquestes qualitats podran ser desqualificats.
11. Els carretons hauran de dur un ganxo per poder remolcar-los fins la sortida.
5 drets i responsabilitats
La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquestes bases, i la
derivació de qualsevol responsabilitat al participant.
A l’inscriure’s s’hauran d’omplir i signar el full d’inscripció, que és l’autorització i
acceptació de responsabilitats.
Poden inscriure’s a la cursa els majors d’edat. Els menors d’edat hauran de portar
l’autorització de la mare, pare o tutor, juntament amb el full d’inscripció.
La Comissió de la Cursa vetllarà per la seguretat dels concursants, organitzadors
i espectadors, fent complir les normes de seguretat i les condicions que detallen
aquestes bases.
6 premis
Els premis s’otorgaràn in-situ a través d’un jurat qualificat.
Premi a la posada en escena i originalitat
Premi a l’equip que faci la baixada més divertida i simpàtica.
PREMI: Un pernil i una botella de cava.
Premi a la construcció
Es premiarà al carretó més ben construït que completi tot el recorregut.
PREMI: Un pernil i una botella de cava.
Premi Contrarellotge
Es premiarà al carretó més ràpid, que completi tot el recorregut.
PREMI: Un lot de productes de ca la Rita.
En cas d’empat, hi haurà cursa de desempat.
Els premis a l’originalitat i a la millor posada en escena poden quedar deserts si
el jurat considera que cap dels participants mereix aconseguir aquests premis.
Al recollir el premi, cada premiat serà fotografiat, juntament amb el seu
carretó. En funció del número de participants es podran augmentar o
disminuir els premis.
7 recorregut
La cursa s’inicia amb una concentració popular al cap damunt del carrer de
França, dels diversos trastos i participants. A continuació es farà la presentació
dels participants de la cursa.

La sortida de la cursa és en aquest lloc, i transcorre pel carrer de França, fins
l’arribada a la Plaça de la Vila.
El recorregut es protegirà amb pneumàtics i bales de palla.
8 programa
“La Baixada de trastos pel carrer de França”, es realitza a les 12:30 del migdia
del diumenge dia 24 d’agost de 2014, i inclou:
12:00 Benvinguda i presentació dels trastos al cap damunt del carrer de
França.
12:30 Inici de les curses de “La baixada de trastos pel carrer de França”.
-Primera Baixada: Cursa Premis a l’originalitat i posada en escena i
construcció.
-Segona Baixada: Cursa
Contrarrellotge” (cursa individual). Després de
l’arribada de l’últim participant. Votació del jurat i entrega de premis.
9 termini d’inscripció
Molt important: La cursa es portarà a terme sempre que hi hagi un mínim de
10 trastos inscrits el 21 d’agost a les 13.30 hores.
Els fulls d’inscripció i aquestes bases estan a disposició a l’ajuntament del Catllar i
a la seva pàgina web (www.elcatllar.org). També es poden demanar per telèfon
(977653101) i inscriure’s via fax (977653108).
El període d’inscripció finalitza el dijous dia 21 d’agost a les 19.30 hores.
10 jurat
El jurat és composarà per membres de l’ajuntament del Catllar, d’entitats de la vila
i per personal alienes als participants.
11 full d’inscripció
La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquestes bases, i
l’exempció de qualsevol responsabilitat a l’ajuntament.
12 contacte
Regidories de Festes, Joventut, Esports, Governació i Cultura de l’ajuntament del
Catllar.
Ajuntament del Catllar (telf. 977 653101)

