
 

X BAIXADA D’ANDRÒMINES  
FESTA MAJOR 2018 CABRERA DE MAR 

 
 

La Baixada d’andròmines de la Festa Major de Cabrera de Mar, no té ànim de competició. Es premiaran les 
andròmines per l’originalitat, la decoració, l’enginy i la motivació de l’equip o del conductor, amb vals 
d’activitats esportives al Club Nàutic de Cabrera de Mar, així mateix i com a novetat, aquest any volem 
reconèixer totes les andròmines amb un diploma de participació. 
 
Requisits per als participants: 

 Els equips hauran d’estar el diumenge 29 de juliol a les 17:00h a l’Avinguda de la zona esportiva 
amb l’andròmina. (Al costat de l’entrada del camp de futbol) 

 Participants de l’andròmina: els menors de 18 anys necessitaran una autorització signada per els 
seus tutors. 

 
Requisits per a les andròmines: 

 Les andròmines han de ser construïdes per l’equip. 
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 pedals.  

 L’andròmina ha de tenir un sistema de direcció i 
frenada. 

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

 Imprescindible l’ús de casc. 
 
Requisits durant la cursa: 

 Abans de la baixada, les andròmines seran examinades per comprovar que compleixin els 
requisits. En cas contrari no se’n permetrà la participació. 

 Les baixades seran individuals i no es valorarà la velocitat. 
 No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants. 

 
Recorregut: 

 El recorregut discorrerà des del inici del Carrer Josep Domènech fins a la meitat de l’Avinguda de la 
Zona Esportiva. A tot el recorregut hi haurà proteccions de bales de palla a les zones conflictives. . 

 
Inscripcions i premis: 

 Les inscripcions es faran fins el 26 de juliol al Centre de Joventut, Can Martinet de 17 a  20h. C/ 
Avinguda Pare Jaume Català nº 42, Cabrera de Mar (Maresme) Tel. 937542861 / 674361244   
E-mail: dinamitzadora@canmartinet.cat // Facebook: Joventut Cabrera de Mar 

 El lliurament de premis es farà al finalitzar totes les baixades i cada participant serà el responsable 
d’emportar-se la seva andròmina un cop acabi l’acte. 

 El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament, omplir la butlleta d’inscripció i l’autorització 
(en el qual declaren la seva participació voluntària i sota la seva responsabilitat, i exclouen 
l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet). Tot allò no previst romandrà 
sota la decisió de l’organització. 
 

L’activitat disposarà del personal sanitari necessari.  
L’organització es reserva el dret de modificar les bases segons la necessitat de la cursa . 
Per a qualsevol altra informació o consulta cal adreçar-se al Centre de Joventut: Can Martinet. 
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