Bases baixada de carretons
La baixada de carretons fomenta la participació a traves de la diversió i
l’espectacle. L’esdeveniment no vol premiar la rapidesa sinó l’espectacle.

1. Requisits dels participants:
a. Inscripció lliure: hi podrà participar tothom (mínim 6 anys),
individualment o en grup, fins a un màxim de 6 persones.
b. Autorització segons l’edat: els menors d’edat necessiten autorització
del pare/mare/tutor, i els menors de 12 anys a més, hauran d’anar
acompanyats d’una persona adulta. De 12 a 17 anys podran baixar sols
però hauran de presentar igualment l’autorització del seu
pare/mare/tutor legal.
Cada equip designarà un responsable i portaveu que serà l’interlocutor
amb l’organització i/o jurat.
c. Exposició i presentació prèvia: els carretons s’hauran d’exposar una
hora abans de l’inici de la baixada per fer la verificació. Les persones
participants hauran de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la
baixada a l’organització.
d. Verificació: els carretons que passin la verificació, segons les bases, se’ls
identificarà per part de l’organització.
e. Equipament obligatori i recomanat: els participants han de dur
obligatòriament casc integral i s’aconsella també utilitzar guants,
pantalons llargs, genolleres i/o colzeres.
f. Ambientació: la temàtica dels carros serà lliure tant en el disseny, forma
i aspecte sempre i quan no superi el 1,75 m d’amplada. Disposarà d’un
nom propi sense que aquest pugui ser ofensiu. En aquest sentit,
l’organització es reserva el dret a no acceptar-lo. Els participants podran
anar vestits o disfressats en concordança amb la temàtica del seu equip,
i això puntuarà per aconseguir alguns dels premis.
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g. Seguretat: no s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la
seguretat dels altres participants ni la del públic.
h. Els responsables de l’organització de la baixada de carretons es reserven
el dret de prohibir la participació a totes aquelles persones que no
compleixin la normativa o que no estiguin en condicions per fer la
baixada amb seguretat. També podran intervenir en qualsevol incident
que pugui haver-hi al llarg de la baixada.
i.

No es permetran comportaments antiesportius així com la participació
sota els efectes de l’alcohol o drogues. L’organització es reserva el dret
de sancionar o desqualificar tant participants com a equips complets.

j.

L’organització indicarà el moment de la sortida i tindrà plena autoritat
per negar la participació a un equip si el vehicle o els seus membres han
deixat de complir les bases.

k. No hi poden participar animals
2. Requisits dels carretons
a. Han de ser de construcció pròpia amb una part de materials reutilitzats
i/o reciclats. Es valorarà aquest aspecte en la puntuació.
b. No pot ser motoritzat, ni amb pedals, ni amb cap tipus de propulsió.
c. Han de tenir com a mínim 3 rodes.
d. Han de tenir frens i direcció adequats per a la seguretat de cada tipus de
carretó.
e. L’estructura ha de ser l’adequada i que no sobresurtin elements
perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, puntes...) que puguin
perjudicar els espectadors i/o participants.
f. El carretó serà revisat per l’organització abans de sortir i si així es
considera pot ser retirat de la participació.
g. El carretó ha de tenir un suport per ser remolcat tant pel davant com
pel darrere.
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h. No es poden portar grans pesos en el carretó (aigua o altres elements).
i.

Al finalitzar la baixada, el carretó serà retirat de la via pública per no
obstaculitzar el pas dels altres carretons i/o la circulació dels vehicles.

j.

Els responsables de l’organització, es reserven el dret de fer alguna
excepció en el compliment de les característiques dels carretons sempre
que tingui coherència i tots els responsables hi estiguin d’acord.

3. Requisits de la baixada
a. El recorregut de la baixada comença en el carrer Manufactures del suro
i acaba just abans de la rotonda del carrer Pompeu Fabra.
b. Es realitzaran dues baixades. La primera serà lliure i la segona entrarà a
concurs
c. El temps màxim per realitzar el recorregut serà de 3 minuts. Si es supera
aquest temps el vehicle quedarà fora de concurs.
d. L’organització i col·laboradors no es fan responsables de les
conseqüències que pugin succeir en el transcurs de la baixada de
carretons.
e. Per la baixada de carretons s’haurà d’especificar la cançó amb la qual es
vulgui realitzar el recorregut.
4. Inscripcions
a. La inscripció és podrà fer a Can Genís, c/Progrés 15, en horari de 17.00 a
20.00 h a partir del dia 2 de maig o bé en format online a
www.cangenis.cat. Tot i això només es garanteix la participació dels
primers 20 vehicles, podent quedar exclosos la resta.
b. La inscripció a l’activitat és gratuïta.
c. La documentació necessària és:
- Full d’inscripció degudament omplert.
- Autorització pare/mare/tutor dels menors de 12 anys.
- Permís d’un adult (familiar directe d’un dels participants) per a
si baixen participants entre 12 i 17 anys sols.
- Fotocòpia del DNI de cada participant
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5. Premis (cada carretó només pot optar a un premi):
-

Al millor disseny de carretó
A la millor posada en escena
Accèssit de lliure elecció del jurat

6. Jurat
a. El jurat estarà composat per 1 membre de cada entitat juvenil del CMd’EJ.
b. Els membres del jurat elegiran un president/a del jurat.
c. El Jurat tindrà plenes facultats per assignar l'accèssit a lliure disposició del
Jurat a la categoria que cregui convenient.
d. En cas d’empat en qualsevol posició, el president del jurat serà qui
emetrà el veredicte final.
e. El jurat utilitzarà les taules de valoració incorporades en aquestes bases
per valorar cadascun dels participants.
f. El jurat utilitzarà els criteris de valoració especificats a continuació per
posar nota a cadascun dels apartats de les taules de valoració.
Graella de valoració
Disseny de carretó

Numero

Nom
del
grup

Originalitat
0 -10 punts

Posada en escena

Acabats i
tècnica

Material
reciclat

Representació
de la idea

Vestuari, maquillatge i
caracterització

0-10 punts

0-5 punts

0-10 punts

0-10 punts

Criteris de valoració


Originalitat: té a veure amb el desenvolupament de la idea, que no s’assembli als
altres, que tingui quelcom de diferent i que sigui innovador.



Acabats i tècnica: té a veure amb el procés de creació i de treball i amb les
tècniques emprades en la seva realització. Conjunt de procediments de l’art i de
l’ofici. Nivell dels detalls. Dificultat de construcció.



Material reciclat: té a veure amb l'ús de material quotidià que ja ha estat utilitzat
per formar part decorativa o principal del carretó.



Representació de la idea: té a veure amb la capacitat de reproduir la idea que es
vol representar.



Vestuari, maquillatge, perruqueria i caracterització: qualitat, innovació i
dificultat del vestuari, maquillatge, perruqueria i caracterització. Imatge i
estètica. Originalitat i coordinació a l'hora d'escollir el vestuari.
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