
1a BAIXADA DE TRASTOS INFANTIL DEL PERELLÓ – Sant Antoni 

2018 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

L’Ajuntament del Perelló organitza la 1a Baixada de Trastos del Perelló, dintre dels actes 

programats  amb motiu de la seva festa major de Sant Antoni, el divendres 19 de gener a les 11:00 

hores. La concentració de tots els participants serà a les 10.30h davant l’Ajuntament. 

Hi haurà una exhibició (inici) i la cursa dels vehicles on es pretén fomentar la creativitat, l’habilitat, 

el treball i la diversió en equip, sempre potenciant l’ús de materials de rebuig, per incentivar-ne el 

reciclatge. 

El vehicle 

Haurà de complir els següents requisits: 

- Serà de fabricació pròpia, sense motor i propulsat per gravetat o empès per un sol 

participant (queden exclosos els carretons dels supermercats). 

- La temàtica del trasto, el disseny, la forma i l’aspecte serà el que desitgin els participants, 

però no podrà excedir els 3,5 metres de llargada i els 2 metres d’amplada. 

- Haurà de comptar amb un mínim de 3 rodes per a poder participar i durà obligatòriament 

sistema de frenada i direcció. S’hi ha de reservar un espai perquè l’organització fixi el 

dorsal. 

- El vehicle no podrà sobrepassar els 4 passatgers. 

- Cada trasto haurà de tenir nom propi (sense ser ofensiu). En aquest sentit, l’organització es 

reserva el dret a no acceptar-lo. 

- Queda totalment prohibit que alguna part del trasto, acabi en forma de punxa. 

 

El pilot 

Podrà anar disfressat d’acord amb la temàtica del vehicle (es tindrà en compte per al premi de 

disseny i originalitat). No obstant, els participants hauran d’acollir-se als següents criteris: 

- És obligatori l’ús del casc correctament lligat per a tots els participants (ja sigui casc de 

moto o bicicleta). S’aconsella l’ús de genolleres, guants i colzeres. 

- L’Edat per participar és de 8 a 12 anys.  Els que tinguin més de 13 anys ja hauran de 

participar a l’altra baixada de trastos. Cal acreditar l’autorització dels pares en el moment 

de la inscripció i hi ha d’haver un adult major d’edat responsable de tots els participants. 

- Cada equip escollirà un responsable i portaveu del trasto, que és qui tractarà amb 

l’organització. 

- Els pilots obeiran les indicacions de l’organització. 

 

Recorregut i organització 

Els participants aniran col·locant els trastos tal i com l’organització indiqui. A continuació 

l’organització comprovarà els vehicles per garantir que compleixin amb allò establert a les bases. 

Posteriorment, es començarà el recorregut. 

La concentració de trastos serà davant de l’Ajuntament. El primer tram serà d’exhibició. El punt de 

sortida estarà situat a l’alçada de la farmàcia, lloc on s’aniran preparant per baixar un a un fins 

arribar davant de l’Església.  Aquest tram serà el cronometrat pels organitzadors.  



Per la tarda, es farà públic el veredicte dels premiats, junt amb els participants de la 3a baixada de 

trastos i es farà entrega dels trofeus a dalt de la Plaça Jaume II. 

 

Categoria 

Hi haurà una única categoria: 

• LOCAL (tot aquell participant que resideixi al Perelló). 

 

Obsequis 

• Trasto més ràpid: abonament mensual per la piscina municipal (a escollir entre juliol o 

agost). 

• Trasto al millor disseny i decorat: abonament mensual per la piscina municipal (a escollir 

entre juliol o agost). 

 

A més a més, s’obsequiarà amb una bossa de xuxes a tots els participants. 

 

Jurat 

L’organització designarà un Jurat per valorar. El Jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes 

normes en cas de dubte o decidir sobre qualsevol aspecte que no hagi estat previst en aquestes 

bases. 

 

Inscripcions 

Les inscripcions seran gratuïtes i es podran fer fins al 10 de gener de 2018, a l’Oficina de Turisme. 

 

 

Altres 

 

Hi haurà una reunió amb tots els participants inscrits que es realitzarà el divendres 12 de gener de 

2018 a les 19.00h a la sala d’actes de l’Ajuntament per explicar el funcionament de la baixada. 

L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut establert o qualsevol altre assumpte 

d’aquestes bases, si ho considera necessari per al bon funcionament de la baixada. 

Cal obeir en tot moment les indicacions dels membres de l’organització. 

La participació en aquest concurs, implica l’acceptació de les bases. 

 

 

 

Formularis  i inscripcions: OFICINA DE TURISME. C. Lluís Companys, 2  43519  EL PERELLÓ 

Tel. 977 491021    turisme@elperello.cat   i www.elperello.cat 

 



INSCRIPCIÓ A LA 1a BAIXADA DE TRASTOS INFANTIL- SANT ANTONI 2018 

 

NOM DEL TRASTO: 

NOM COMPONENT 1 /PORTAVEU  

NOM COMPONENT 2  

NOM COMPONENT 3  

NOM COMPONENT 4  
 

NOM DEL COMPONENT 1:  

DATA DE NAIXEMENT  DNI  

ADREÇA  

LOCALITAT  CODI POSTAL  

TELÈFON FIX  TELÈFON MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  
 

NOM DEL COMPONENT 2:  

DATA DE NAIXEMENT  DNI  

ADREÇA  

LOCALITAT  CODI POSTAL  

TELÈFON FIX  TELÈFON MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  
 

NOM DEL COMPONENT 3:  

DATA DE NAIXEMENT  DNI  

ADREÇA  

LOCALITAT  CODI POSTAL  

TELÈFON FIX  TELÈFON MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  
 

NOM DEL COMPONENT 4:  

DATA DE NAIXEMENT  DNI  

ADREÇA  

LOCALITAT  CODI POSTAL  

TELÈFON FIX  TELÈFON MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  



 

AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT 

 

Jo.................................................................................................................... 

amb DNI núm.....................................  

i amb domicili ............................................................ 

del municipi ............................................................... 

amb telèfon................................................... 

com a pare/mare/ representat legal del 

menor...................................................................................... 

 

 

AUTORITZO 

 

Al meu fill/a 

....................................................................................................................... 

amb DNI núm............................................. per a que pugui participar  

tot sol/a  a la baixada de Trastos Infantil que tindrà lloc el 19 de gener de 

2018, eximint de tota responsabilitat a l’organització per qualsevol 

contingència que pogués produir-se. 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

(lloc i data) 


