
 

 
Festa Major Hivern de Tossa de Mar 

“Baixada de carretons” 
Diumenge 29 de gener de 2023 

 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Tossa de Mar té la voluntat d’organitzar la 
“Baixada de carretons de Tossa de Mar” el proper diumenge 29 de gener dins dels 
actes de la Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç.  

La baixada de carretons començarà a la Carretera de Tossa a Sant Feliu de Guíxols 
(Zona del Catxa) i finalitzarà a l’Avinguda Ferran Agulló. Es faran dues voltes. 

Cal fer inscripció, prèviament a la Casa de Cultura o el mateix dia a la zona de sortida. 
Inclourà un tiquet pel dinar popular que tindrà lloc a l’envelat al finalitzar l’activitat. 

 A la zona de sortida: 

11:00h   Inscripcions i verificacions dels carretons. 

12:00h  Inici de la baixada de carretons.    

 

A continuació, podeu trobar les Bases de participació: 

Bases: 
La baixada de carretons no és una cursa ni cap competició sinó una manera 
de passar-ho  bé i fer espectacle. 
 
• Hi podrà participar tothom, individualment o per grups. 
• No es poden fer accions que puguin perjudicar als organitzadors, col·laboradors, 

públic i resta de participants. 
• Edats i requisits de participació: 

- Única categoria de participació.  
- Menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i caldrà una 

autorització del tutor o responsable. 
- De 15 a 18 anys, caldrà una autorització del tutor o responsable. 

• Els carretons s’hauran d’exposar a les 11:00h hores del mateix dia a la zona 
de sort ida per fer la   inscripció i la verificació. 

• Els carretons que passin la verificació, segons les bases, se’ls identificarà 
per part de  l’organització. 

• És obligatori que els participants vagin equipats amb casc homologat, 
guants i pantalons llags. 

• No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la  seguretat dels 
altres  participants i la del públic. 

• 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. 

• Igualment, 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. 

• Els carretons remolcats hauran d’anar directament al punt de sortida per tal de 
facilitar l’organització i aquests podran fer la inscripció al punt de sortida, on també 
se’ls identificarà. 

• Es farà entrega de trofeus al finalitzar les activitats. Premi al més ben disfressat, 
al més ràpid, al de la gresca, al carretó més elaborat i el premi del vot popular. 
Tots els participants tindran un obsequi. 

• És obligatori respectar les indicacions de l’organització en tot moment.  
 
 
REQUISITS DELS CARRETONS 
 
• Han d’estar equipats amb un sistema de frens i direcció adequats per la seguretat 

de cada tipus de carretó. 
• Mínim 3 rodes. 
• No motoritzat i sense pedals. 
• No pot portar cap mena de sistema de propulsió. 
• Ha de ser de construcció pròpia. 
• El carretó ha de tenir un suport per ser remolcat. 
• L’estructura del carretó ha d’ésser adequada de manera que no sobresurtin 

els elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, etc.) que puguin 
perjudicar als espectadors/es i  participants. 

• No es poden transportar animals.   
• El carretó serà revisat per l’organització i col·laboradors abans de sortir i si 

es considera serà retirat de la participació. 
• Al finalitzar la baixada, el carretó serà retirat de la via pública per tal de no 

obstaculitzar el  pas d’altres carretons i/o la circulació dels vehicles. Després de 
la primera volta, el vehicle serà remolcat al vehicle oficial per pujar a la sortida 
i fer la segona volta. 

L’organització disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil pels participants. 
 
Per la seguretat de tots, si us plau, no llenceu aigua ni objectes al públic.  
 
Inscripcions gratuïtes: 
-Prèvies a la Casa de Cultura. 
-El mateix dia de les 11:00h a la zona d’inscripcions i verificacions dels 
carretons. 
 
Els concursants tindran un tiquet gratuït pel dinar popular del mateix dia on, 
posteriorment, es farà l’entrega de premis. 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració! 
 
Àrea de Festes 
Ajuntament de Tossa de Mar 
 
A Tossa de Mar, 2022.   
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