
2 BAIXADA ANDROMINES

VA DE FIRES

DIUMENGE 21 DE MAIG DEL 2017

BASES I REQUISITS PER A TOTES LES ANDRÒMINES

Haurà de complir els requisits següents: 

VEHICLES

• Serà de fabricació pròpia, sense motor ni pedals, i propulsat per la 
gravetat o empès pels participants. Queda exclosa la utilització de 
xassís d’automòbils i ciclomotors, així com de carretons de 
supermercats, patinets, etc. 

• La temàtica del trasto, el disseny, la forma i l’aspecte serà el que 
desitgin els participants, però no podrà excedir els 2,10 metres 
d’ample. 

• Haurà de comptar amb un mínim de 3 rodes per poder participar i 
durà obligatòriament sistema de frenada i de direcció. A més, s’hi 
reservarà un espai perquè l’organització hi fixi el dorsal. 

• El vehicle no podrà sobrepassar els 5 passatgers. 

• Cada trasto haurà de tenir un nom propi, sense que aquest pugui 
ser ofensiu. En aquest sentit, l’organització es reserva el dret a no 
acceptar-lo. 

• En cap cas es permet fer els descensos amb animals, ni sota els 
efectes de drogues.



EL PILOT

Podrà anar disfressat d’acord amb la temàtica del vehicle. Avanç del
inici de les baixades, totes les andròmines hauran d'estar reunides 
per a ser valorades i es premiarà a l'andròmina amb major 
originalitat.

No obstant això, els participants hauran d’acollir-se als criteris 
següents: 
• No podran participar sota els efectes de l’alcohol i les drogues. 
• S’aconsella l’ús de roba còmoda, preferiblement màniga llarga i 
pantalons llargs. 

• És obligatori l’ús del casc correctament lligat per tots els 
participants (ja sigui casc de moto o de bicicleta). S’aconsella l’ús de
genolleres, guants i colzeres. 

• La inscripció és oberta a tothom. Els menors de 14 anys hauran 
d'anar acompanyats com a mínim per un adult i sota la 
responsabilitat d'aquest, qui haurà de signar el document 
d'autorització. Els menors d'entre 14 i 18 anys hauran de portar el 
document d'autorització signat pels pares, mares o tutors. 

• Cada equip escollirà un responsable i portaveu del trasto, el 
mateix que tractarà amb l’organització

• Els pilots obeiran les indicacions de l’organització. 



RECORREGUT I ORGANITZACIÓ

Exposició de totes les andròmines es farà de 10 a 16h per a obtenir 
un premi com a andròmina mes original. Al carrer Major.
Tots els participants quedaran convocats al diumenge 21 de maig a 
les 16,30h al carrer Major amb cantonada Carrer Bassa d'En Llot 
per a realitzar les inscripcions i després procedir al inici de les 
baixades.

Aquests aniran col·locant els trastos tal com l’organització els ho 
indiqui. A continuació, l’organització comprovarà els vehicles per 
garantir que compleixin amb allò establert a les bases i, així mateix, 
també es comprovarà amb el Document Nacional d’Identitat que els 
pilots hagin estat inscrits amb anterioritat. Posteriorment, es 
començarà el recorregut a l’hora establerta. 

L'organització vetllarà per la seguretat dels participants durant el 
recorregut amb els sistemes passius de seguretat que es considerin
oportú i més adients a cada tram. També hi haurà a disposició un 
vehicle d’assistència medica d’urgències. 
El tram utilitzat en aquesta baixada té una longitud 800 m i esta 
compres amb la sortida del carrer Inici - Av. De les Quintanes, 
passant pel Carrer Pla del Bosch, Carrer Plaça d'Eliseu Oliver, 
Carrer Major,i el final a la Cantonada Carrer Major amb el Carrer 
Bassa d'En Llot. El pàrking per a les andròmines estarà justament a 
al inici de la baixada, al carrer de Cal Domingo amb cantonada de l' 
Av. De les Quintanes 

En principi es faran tres baixades, una de lliure, i les altres dues ja 
cronometrades. Segons el nombre de participants l'organització 
optarà per a incloure una baixada mes a la proposada.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar aquest segon descens 
per motius de seguretat o d’altres consideracions sense previ avís. 



PREMIS

Des de el inici de la fira a les 10 fins les 16h, es farà una exposició 
de totes les andròmines a participar, es valoraran totes i es premiarà
al trasto amb millor disseny de construcció, on es valorarà l’enginy 
dels constructors, l’optimització dels materials emprats. 

• Es premiarà amb un dinar per a dues persones amb un 
restaurant local. 

• I, d’altra banda, premiarem als tres trastos més ràpids amb 
150€, 100€, 50€.  

JURAT

L’organització designarà un Jurat que valorarà les dues categories, 
tant la mes original com les mes rapides.  El Jurat es reserva el dret 
d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre 
qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

INSCRIPCIONS

Al nostre facebook de la baixada d'andròmines 
( www.facebook.com/baixadaandrominescanyelles ) , hi trobareu      
l' inscripció buida, nomes caldrà imprimir-la, omplir-la i entregar-la 
presencialment a l'ajuntament de Canyelles o el mateix dia de la 
prova unes hores abans del inici de la 2 baixada andròmines, el 
horari falta concretat.

Per als menors d’edat fins a 14 anys, la inscripció haurà de fer-se 
amb l’autorització del pare, mare o tutor. 

Recomanem que tots els participants facin prèviament la inscripció 
a l'Ajuntament de Canyelles, ja que si es realitza al mateix dia, 
dificultarà la feina de l’organització i podria afectar l’hora d’inici de la
prova.  El horari d'inscripció el mateix dia es de 16,30 fins a 17h. 

El límit d'andròmines per a participar estarà en 30!



ALTRES

L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut establert. 
Cal obeir en tot moment les indicacions dels membres de 
l’organització i els agents de seguretat. 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. 
L’organització de la 2 baixada d'andròmines a Canyelles es reserva 
el dret de decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat 
prevista en el reglament, abans, durant i després de la prova. 

INFORMACIÓ I ADRECES

Per a més informació, aclariments o suggeriments, disposem de les 
adreces següents: 

Ajuntament de Canyelles. Pl. de l'Onze de Setembre, 1. 08811 
Barcelona. Tel. 938 973 011

www.facebook.com/baixadaandrominescanyelles


